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Muudatusettepanek  455 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Konkurentsi peadirektoraadi uurimised 

seoses riigiabiga: ülevaade ja tulemused 

Komisjoni uurimised seoses riigiabiga: 

ülevaade ja tulemused 

Or. en 

Muudatusettepanek  456 

Ulla Tørnæs 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. rõhutab, et siseturul karistatakse uusi 

turuletulijaid ja VKEsid, võrreldes 

hargmaiste ettevõtjatega, kes võivad 

kasumit ümber paigutada või rakendada 

muid agressiivse maksuplaneerimise 

vorme, kasutades selleks mitmesuguseid 

ainult neile kättesaadavaid otsuseid ja 

vahendeid; märgib murega, et kõigi muude 

võrdsete tingimuste korral jääb väiksemate 

maksukohustuste tõttu hargmaistele 

ettevõtjatele suurem maksujärgne kasum 

ning nad panevad ebavõrdsesse olukorda 

oma konkurendid, kellel ei ole 

agressiivseks maksuplaneerimiseks 

ressursse ja kes säilitavad seose oma 

kasumi teenimise koha ja maksustamise 

koha vahel; 

45. rõhutab, et siseturul võivad uued 

turuletulijad ja VKEd olla ebasoodsas 

olukorras võrreldes hargmaiste 

ettevõtjatega, kes suudavad korraldada 

ettevõtlust rahvusvaheliselt; rõhutab 

lisaks, et uute turuletulijate ja VKEde 

tegevust võivad takistada ka keerulised 

eeskirjad ja liiga keerulised 

maksuseadused; märgib murega, et kõigi 

muude võrdsete tingimuste korral jääb 

väiksemate maksukohustuste tõttu 

hargmaistele ettevõtjatele suurem 

maksujärgne kasum ning nad panevad 

ebavõrdsesse olukorda oma konkurendid, 

kellel ei ole agressiivseks 

maksuplaneerimiseks ressursse ja kes 

säilitavad seose oma kasumi teenimise 

koha ja maksustamise koha vahel; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  457 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. rõhutab, et siseturul karistatakse uusi 

turuletulijaid ja VKEsid, võrreldes 

hargmaiste ettevõtjatega, kes võivad 

kasumit ümber paigutada või rakendada 

muid agressiivse maksuplaneerimise 

vorme, kasutades selleks mitmesuguseid 

ainult neile kättesaadavaid otsuseid ja 

vahendeid; märgib murega, et kõigi muude 

võrdsete tingimuste korral jääb väiksemate 

maksukohustuste tõttu hargmaistele 

ettevõtjatele suurem maksujärgne kasum 

ning nad panevad ebavõrdsesse olukorda 

oma konkurendid, kellel ei ole 

agressiivseks maksuplaneerimiseks 

ressursse ja kes säilitavad seose oma 

kasumi teenimise koha ja maksustamise 

koha vahel; 

45. rõhutab, et siseturul karistatakse ainult 

ühes riigis ettevõtlusega tegelevaid uusi 

turuletulijaid ja VKEsid, võrreldes 

hargmaiste ettevõtjatega, kes võivad 

kasumit ümber paigutada või rakendada 

muid agressiivse maksuplaneerimise 

vorme, kasutades selleks mitmesuguseid 

ainult neile kättesaadavaid otsuseid ja 

vahendeid; märgib murega, et kõigi muude 

võrdsete tingimuste korral jääb väiksemate 

maksukohustuste tõttu hargmaistele 

ettevõtjatele suurem maksujärgne kasum 

ning nad panevad ebavõrdsesse olukorda 

oma konkurendid, kellel ei ole 

agressiivseks maksuplaneerimiseks 

ressursse ja kes säilitavad seose oma 

kasumi teenimise koha ja maksustamise 

koha vahel; rõhutab, et ELi jaoks on vale 

lähenemisviis edendada kahjulikke 

maksutavasid, luues Euroopa ühe inimese 

majandusüksuse (SUP) vormi, mis 

sõnaselgelt võimaldab omada kaht eri 

asukohta, ühes kohas registreeritud 

kontorit ja halduskontorit; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  458 

Thomas Mann 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. rõhutab, et siseturul karistatakse uusi 

turuletulijaid ja VKEsid, võrreldes 

45. rõhutab, et siseturul karistatakse uusi 

turuletulijaid ja VKEsid, võrreldes 
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hargmaiste ettevõtjatega, kes võivad 

kasumit ümber paigutada või rakendada 

muid agressiivse maksuplaneerimise 

vorme, kasutades selleks mitmesuguseid 

ainult neile kättesaadavaid otsuseid ja 

vahendeid; märgib murega, et kõigi muude 

võrdsete tingimuste korral jääb väiksemate 

maksukohustuste tõttu hargmaistele 

ettevõtjatele suurem maksujärgne kasum 

ning nad panevad ebavõrdsesse olukorda 

oma konkurendid, kellel ei ole 

agressiivseks maksuplaneerimiseks 

ressursse ja kes säilitavad seose oma 

kasumi teenimise koha ja maksustamise 

koha vahel; 

hargmaiste ettevõtjatega, kes võivad 

kasumit ümber paigutada või rakendada 

muid agressiivse maksuplaneerimise 

vorme, kasutades selleks mitmesuguseid 

ainult neile kättesaadavaid otsuseid ja 

vahendeid; märgib murega, et kõigi muude 

võrdsete tingimuste korral jääb väiksemate 

maksukohustuste tõttu hargmaistele 

ettevõtjatele suurem maksujärgne kasum 

ning nad panevad ebavõrdsesse olukorda 

oma konkurendid, kellel ei ole 

agressiivseks maksuplaneerimiseks 

ressursse ja kes säilitavad seose oma 

kasumi teenimise koha ja maksustamise 

koha vahel; ei nõustu Societas Unius 

Personae (ELi ühe inimese 

majandusüksus, SUP) mudeliga, kui see 

võimaldab ettevõtja põhikirjajärgset 

asukohta ja tegelikku asukohta erinevates 

liidu liikmesriikides; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  459 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. rõhutab, et siseturul karistatakse uusi 

turuletulijaid ja VKEsid, võrreldes 

hargmaiste ettevõtjatega, kes võivad 

kasumit ümber paigutada või rakendada 

muid agressiivse maksuplaneerimise 

vorme, kasutades selleks mitmesuguseid 

ainult neile kättesaadavaid otsuseid ja 

vahendeid; märgib murega, et kõigi muude 

võrdsete tingimuste korral jääb väiksemate 

maksukohustuste tõttu hargmaistele 

ettevõtjatele suurem maksujärgne kasum 

ning nad panevad ebavõrdsesse olukorda 

oma konkurendid, kellel ei ole 

agressiivseks maksuplaneerimiseks 

ressursse ja kes säilitavad seose oma 

45. rõhutab, et siseturul karistatakse uusi 

turuletulijaid ja VKEsid, võrreldes 

hargmaiste ettevõtjatega, kes suudavad 

kasumit ümber paigutada või rakendada 

muid agressiivse maksuplaneerimise 

vorme, kasutades selleks mitmesuguseid 

neile nende suuruse ja piiriülese tegevuse 

tõttu kättesaadavaid otsuseid ja vahendeid; 

märgib murega, et kõigi muude võrdsete 

tingimuste korral jääb väiksemate 

maksukohustuste tõttu hargmaistele 

ettevõtjatele suurem maksujärgne kasum 

ning seetõttu panevad nad ebavõrdsesse 

olukorda oma konkurendid, kellel ei ole 

agressiivseks maksuplaneerimiseks 
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koha vahel; 

ressursse ja kes säilitavad seose oma 

kasumi teenimise koha ja maksustamise 

koha vahel; märgib, et selline olukord on 

täielikult vastuolus ühtse turu 

aluspõhimõttega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  460 

Massimiliano Salini 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. rõhutab, et siseturul karistatakse uusi 

turuletulijaid ja VKEsid, võrreldes 

hargmaiste ettevõtjatega, kes võivad 

kasumit ümber paigutada või rakendada 

muid agressiivse maksuplaneerimise 

vorme, kasutades selleks mitmesuguseid 

ainult neile kättesaadavaid otsuseid ja 

vahendeid; märgib murega, et kõigi muude 

võrdsete tingimuste korral jääb väiksemate 

maksukohustuste tõttu hargmaistele 

ettevõtjatele suurem maksujärgne kasum 

ning nad panevad ebavõrdsesse olukorda 

oma konkurendid, kellel ei ole 

agressiivseks maksuplaneerimiseks 

ressursse ja kes säilitavad seose oma 

kasumi teenimise koha ja maksustamise 

koha vahel; 

45. rõhutab, et siseturul karistatakse uusi 

turuletulijaid, VKEsid, füüsilisest isikust 

ettevõtjaid ja vabasid elukutseid, võrreldes 

hargmaiste ettevõtjatega, kes võivad 

kasumit ümber paigutada või rakendada 

muid agressiivse maksuplaneerimise 

vorme, kasutades selleks mitmesuguseid 

ainult neile kättesaadavaid otsuseid ja 

vahendeid; märgib murega, et kõigi muude 

võrdsete tingimuste korral jääb väiksemate 

maksukohustuste tõttu hargmaistele 

ettevõtjatele suurem maksujärgne kasum 

ning nad panevad ebavõrdsesse olukorda 

oma konkurendid, kellel ei ole 

agressiivseks maksuplaneerimiseks 

ressursse ja kes säilitavad seose oma 

kasumi teenimise koha ja maksustamise 

koha vahel; 

Or. it 

Muudatusettepanek  461 

Marian Harkin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. rõhutab, et siseturul karistatakse uusi 45. rõhutab, et siseturul karistatakse uusi 
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turuletulijaid ja VKEsid, võrreldes 

hargmaiste ettevõtjatega, kes võivad 

kasumit ümber paigutada või rakendada 

muid agressiivse maksuplaneerimise 

vorme, kasutades selleks mitmesuguseid 

ainult neile kättesaadavaid otsuseid ja 

vahendeid; märgib murega, et kõigi muude 

võrdsete tingimuste korral jääb väiksemate 

maksukohustuste tõttu hargmaistele 

ettevõtjatele suurem maksujärgne kasum 

ning nad panevad ebavõrdsesse olukorda 

oma konkurendid, kellel ei ole 

agressiivseks maksuplaneerimiseks 

ressursse ja kes säilitavad seose oma 

kasumi teenimise koha ja maksustamise 

koha vahel; 

turuletulijaid, VKEsid ja eelkõige 

kohalikke VKEsid, võrreldes hargmaiste 

ettevõtjatega, kes võivad kasumit ümber 

paigutada või rakendada muid agressiivse 

maksuplaneerimise vorme, kasutades 

selleks mitmesuguseid ainult neile 

kättesaadavaid otsuseid ja vahendeid; 

märgib murega, et kõigi muude võrdsete 

tingimuste korral jääb väiksemate 

maksukohustuste tõttu hargmaistele 

ettevõtjatele suurem maksujärgne kasum 

ning nad panevad ebavõrdsesse olukorda 

oma konkurendid, kellel ei ole 

agressiivseks maksuplaneerimiseks 

ressursse ja kes säilitavad seose oma 

kasumi teenimise koha ja maksustamise 

koha vahel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  462 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

45. rõhutab, et siseturul karistatakse uusi 

turuletulijaid ja VKEsid, võrreldes 

hargmaiste ettevõtjatega, kes võivad 

kasumit ümber paigutada või rakendada 

muid agressiivse maksuplaneerimise 

vorme, kasutades selleks mitmesuguseid 

ainult neile kättesaadavaid otsuseid ja 

vahendeid; märgib murega, et kõigi muude 

võrdsete tingimuste korral jääb väiksemate 

maksukohustuste tõttu hargmaistele 

ettevõtjatele suurem maksujärgne kasum 

ning nad panevad ebavõrdsesse olukorda 

oma konkurendid, kellel ei ole 

agressiivseks maksuplaneerimiseks 

ressursse ja kes säilitavad seose oma 

kasumi teenimise koha ja maksustamise 

koha vahel; 

45. rõhutab, et siseturul karistatakse uusi 

turuletulijaid ja ettevõtjaid, kes ei kasuta 

agressiivseid maksutavasid, eelkõige 

VKEsid, võrreldes hargmaiste 

ettevõtjatega, kes võivad kasumit ümber 

paigutada või rakendada muid agressiivse 

maksuplaneerimise vorme, kasutades 

selleks mitmesuguseid ainult neile 

kättesaadavaid otsuseid ja vahendeid; 

märgib murega, et kõigi muude võrdsete 

tingimuste korral jääb väiksemate 

maksukohustuste tõttu hargmaistele 

ettevõtjatele suurem maksujärgne kasum 

ning nad panevad ebavõrdsesse olukorda 

oma konkurendid, kellel ei ole 

agressiivseks maksuplaneerimiseks 

ressursse ja kes säilitavad seose oma 

kasumi teenimise koha ja maksustamise 
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koha vahel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  463 

Bernd Lucke 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 45 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 45 a. nõuab Euroopa Komisjonilt 

aruannet selle kohta, millised eelised ja 

probleemid kaasnevad konkurentsi 

peadirektoraadi väljaarendamisega 

sõltumatuks ELi riigiabi ja konkurentsi 

ametiks, mis vastutab ka põhjendamatute 

maksusoodustuste vormis antava riigiabi 

eest; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  464 

Marian Harkin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 46 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. rõhutab, et OECD1 viitab sellele, et 

mõned hargmaised ettevõtjad kasutavad 

strateegiaid, mis võimaldavad neil maksta 

ettevõtte tulumaksu kõigest 5%, samas kui 

väiksemad ettevõtted maksavad kuni 30%, 

ning et lisaks viitavad mõned uuringud2 ka 

asjaolule, et piiriüleste ettevõtete 

maksukoormus on keskmiselt kuni 30% 

madalam kui ainult ühes riigis tegutsevatel 

kodumaistel ettevõtetel; 

46. rõhutab, et OECD1 viitab sellele, et 

mõned hargmaised ettevõtjad kasutavad 

strateegiaid, mis võimaldavad neil maksta 

ettevõtte tulumaksu kõigest 5%, samas kui 

väiksemad ettevõtted maksavad kuni 30%, 

ning et lisaks taunivad mõned uuringud2 

ka asjaolu, et piiriüleste ettevõtete 

maksukoormus on keskmiselt kuni 30% 

madalam kui ainult ühes riigis tegutsevatel 

kodumaistel ettevõtetel; 

__________________ __________________ 

1 OECD pressiteade „OECD urges stronger 

international co-operation on corporate 

1 OECD pressiteade „OECD urges stronger 

international co-operation on corporate 



 

AM\1075014ET.doc 9/201 PE567.781v02-00 

 ET 

tax” (OECD nõuab äriühingute tulumaksu 

alal tõhusamat rahvusvahelist koostööd), 

12.2.2013. 

tax” (OECD nõuab äriühingute tulumaksu 

alal tõhusamat rahvusvahelist koostööd), 

12.2.2013. 

2 P.Egger, W. Eggert ja H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” (Maksude säästmine 

välismaises omanduses olevate käitiste 

abil), Journal of International Economics 

81, lk 99–108. 

2 P.Egger, W. Eggert ja H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” (Maksude säästmine 

välismaises omanduses olevate käitiste 

abil), Journal of International Economics 

81, lk 99–108. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  465 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 46 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. rõhutab, et OECD1 viitab sellele, et 

mõned hargmaised ettevõtjad kasutavad 

strateegiaid, mis võimaldavad neil maksta 

ettevõtte tulumaksu kõigest 5%, samas kui 

väiksemad ettevõtted maksavad kuni 30%, 

ning et lisaks viitavad mõned uuringud2 ka 

asjaolule, et piiriüleste ettevõtete 

maksukoormus on keskmiselt kuni 30% 

madalam kui ainult ühes riigis tegutsevatel 

kodumaistel ettevõtetel; 

46. rõhutab, et OECD1 viitab sellele, et 

mõned hargmaised ettevõtjad kasutavad 

strateegiaid, mis võimaldavad neil maksta 

ettevõtte tulumaksu kõigest 5%, samas kui 

väiksemad ettevõtted maksavad kuni 30%, 

ning et lisaks viitavad mõned uuringud2 ka 

asjaolule, et piiriüleste ettevõtete 

maksupanus on keskmiselt kuni 30% 

madalam kui ainult ühes riigis tegutsevatel 

kodumaistel ettevõtetel; 

__________________ __________________ 

1 OECD pressiteade „OECD urges stronger 

international co-operation on corporate 

tax” (OECD nõuab äriühingute tulumaksu 

alal tõhusamat rahvusvahelist koostööd), 

12.2.2013. 

1 OECD pressiteade „OECD urges stronger 

international co-operation on corporate 

tax” (OECD nõuab äriühingute tulumaksu 

alal tõhusamat rahvusvahelist koostööd), 

12.2.2013. 

2 P.Egger, W. Eggert ja H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” (Maksude säästmine 

välismaises omanduses olevate käitiste 

abil), Journal of International Economics 

81, lk 99–108. 

2 P.Egger, W. Eggert ja H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” (Maksude säästmine 

välismaises omanduses olevate käitiste 

abil), Journal of International Economics 

81, lk 99–108. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  466 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 46 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. rõhutab, et OECD1 viitab sellele, et 

mõned hargmaised ettevõtjad kasutavad 

strateegiaid, mis võimaldavad neil maksta 

ettevõtte tulumaksu kõigest 5%, samas kui 

väiksemad ettevõtted maksavad kuni 30%, 

ning et lisaks viitavad mõned uuringud2 ka 

asjaolule, et piiriüleste ettevõtete 

maksukoormus on keskmiselt kuni 30% 

madalam kui ainult ühes riigis tegutsevatel 

kodumaistel ettevõtetel; 

46. rõhutab, et OECD1 viitab sellele, et 

mõned hargmaised ettevõtjad kasutavad 

strateegiaid, mis võimaldavad neil maksta 

ettevõtte tulumaksu kõigest 5%, samas kui 

väiksemad ettevõtted maksavad kuni 30%, 

ning et lisaks viitavad mõned uuringud2 ka 

asjaolule, et piiriüleste ettevõtete 

maksupanus on keskmiselt kuni 30% 

madalam kui ainult ühes riigis tegutsevatel 

kodumaistel ettevõtetel; 

__________________ __________________ 

1 OECD pressiteade „OECD urges stronger 

international co-operation on corporate 

tax” (OECD nõuab äriühingute tulumaksu 

alal tõhusamat rahvusvahelist koostööd), 

12.2.2013. 

1 OECD pressiteade „OECD urges stronger 

international co-operation on corporate 

tax” (OECD nõuab äriühingute tulumaksu 

alal tõhusamat rahvusvahelist koostööd), 

12.2.2013. 

2 P.Egger, W. Eggert ja H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” (Maksude säästmine 

välismaises omanduses olevate käitiste 

abil), Journal of International Economics 

81, lk 99–108. 

2 P.Egger, W. Eggert ja H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” (Maksude säästmine 

välismaises omanduses olevate käitiste 

abil), Journal of International Economics 

81, lk 99–108. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  467 

Ana Gomes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 46 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. rõhutab, et OECD1 viitab sellele, et 46. rõhutab, et OECD1 viitab sellele, et 
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mõned hargmaised ettevõtjad kasutavad 

strateegiaid, mis võimaldavad neil maksta 

ettevõtte tulumaksu kõigest 5%, samas kui 

väiksemad ettevõtted maksavad kuni 30%, 

ning et lisaks viitavad mõned uuringud2 ka 

asjaolule, et piiriüleste ettevõtete 

maksukoormus on keskmiselt kuni 30% 

madalam kui ainult ühes riigis tegutsevatel 

kodumaistel ettevõtetel; 

mõned hargmaised ettevõtjad kasutavad 

strateegiaid, mis võimaldavad neil maksta 

ettevõtte tulumaksu kõigest 5% või vähem, 

samas kui väiksemad ettevõtted maksavad 

kuni 30%, ning et lisaks viitavad mõned 

uuringud2 ka asjaolule, et piiriüleste 

ettevõtete maksukoormus on keskmiselt 

kuni 30% madalam kui ainult ühes riigis 

tegutsevatel kodumaistel ettevõtetel; 

__________________ __________________ 

1 OECD pressiteade „OECD urges stronger 

international co-operation on corporate 

tax” (OECD nõuab äriühingute tulumaksu 

alal tõhusamat rahvusvahelist koostööd), 

12.2.2013. 

1 OECD pressiteade „OECD urges stronger 

international co-operation on corporate 

tax” (OECD nõuab äriühingute tulumaksu 

alal tõhusamat rahvusvahelist koostööd), 

12.2.2013. 

2 P.Egger, W. Eggert ja H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” (Maksude säästmine 

välismaises omanduses olevate käitiste 

abil), Journal of International Economics 

81, lk 99–108. 

2 P.Egger, W. Eggert ja H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” (Maksude säästmine 

välismaises omanduses olevate käitiste 

abil), Journal of International Economics 

81, lk 99–108. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  468 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 46 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. rõhutab, et OECD1 viitab sellele, et 

mõned hargmaised ettevõtjad kasutavad 

strateegiaid, mis võimaldavad neil maksta 

ettevõtte tulumaksu kõigest 5%, samas kui 

väiksemad ettevõtted maksavad kuni 30%, 

ning et lisaks viitavad mõned uuringud2 ka 

asjaolule, et piiriüleste ettevõtete 

maksukoormus on keskmiselt kuni 30% 

madalam kui ainult ühes riigis tegutsevatel 

kodumaistel ettevõtetel; 

46. rõhutab, et OECD1 viitab sellele, et 

mõned hargmaised ettevõtjad kasutavad 

strateegiaid, mis võimaldavad neil maksta 

ettevõtte tulumaksu kõigest 5% või vähem, 

samas kui väiksemad ettevõtted maksavad 

kuni 30%, ning et lisaks viitavad mõned 

uuringud2 ka asjaolule, et piiriüleste 

ettevõtete maksukoormus on keskmiselt 

kuni 30% madalam kui ainult ühes riigis 

tegutsevatel kodumaistel ettevõtetel; 

__________________ __________________ 

1 OECD pressiteade „OECD urges stronger 1 OECD pressiteade „OECD urges stronger 
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international co-operation on corporate 

tax” (OECD nõuab äriühingute tulumaksu 

alal tõhusamat rahvusvahelist koostööd), 

12.2.2013. 

international co-operation on corporate 

tax” (OECD nõuab äriühingute tulumaksu 

alal tõhusamat rahvusvahelist koostööd), 

12.2.2013. 

2 P.Egger, W. Eggert ja H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” (Maksude säästmine 

välismaises omanduses olevate käitiste 

abil), Journal of International Economics 

81, lk 99–108. 

2 P.Egger, W. Eggert ja H. Winner (2010), 

„Saving taxes through foreign plant 

ownership” (Maksude säästmine 

välismaises omanduses olevate käitiste 

abil), Journal of International Economics 

81, lk 99–108. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  469 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 47 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

47. rõhutab, et ettevõtjate sellised 

moonutatud otsused, mis on tehtud 

oodatava maksudejärgse tulu alusel, 

põhjustavad ELis mitteoptimaalset 

ressursside eraldamist ning kipuvad 

alandama konkurentsitaset, mõjutades 

seeläbi majanduskasvu ja tööhõivet; 

47. rõhutab, et ettevõtjate sellised 

moonutatud otsused, mis on tehtud 

oodatava maksudejärgse tulu alusel, 

põhjustavad ELis mitteoptimaalset 

ressursside eraldamist ning kipuvad 

suurendama ebaõiglase konkurentsi taset, 

mõjutades seeläbi majanduskasvu ja 

tööhõivet; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  470 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 48 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

48. rõhutab asjaolu, et mõned kahjulikud 

maksutavad võivad kuuluda maksudega 

seotud riigiabi eeskirjade 

reguleerimisalasse, eriti seal, kus nad 

48. rõhutab asjaolu, et mõned kahjulikud 

maksutavad võivad kuuluda maksudega 

seotud riigiabi eeskirjade 

reguleerimisalasse, eriti seal, kus nad 
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võivad anda ka nn valikulise eelise ning 

põhjustada siseturul konkurentsimoonutusi; 

märgib, et riigiabi ja tegevusjuhendi 

töörühmade tegevus on varem üksteist 

vastastikku toetanud, eelkõige oli see nii 

1999. aastal ja 2000. aastate esimesel 

poolel; rõhutab, et töörühmasisest pehme 

õiguse vaimus otsustamisprotsessi täiendav 

ELi konkurentsieeskirjade jõustamine on 

suurendanud õiguslikku survet, mis 

kompenseerib osaliselt muu tõhusa vahendi 

puudumist ELi tasandil maksustamise 

vältimise probleemi lahendamiseks; 

võivad anda ka nn valikulise eelise ning 

põhjustada siseturul konkurentsimoonutusi; 

märgib, et riigiabi ja tegevusjuhendi 

töörühmade tegevus on varem üksteist 

vastastikku toetanud, eelkõige oli see nii 

1999. aastal ja 2000. aastate esimesel 

poolel; rõhutab, et töörühmasisest pehme 

õiguse vaimus otsustamisprotsessi täiendav 

ELi konkurentsieeskirjade jõustamine on 

suurendanud õiguslikku survet, mis 

kompenseerib osaliselt muu tõhusa vahendi 

puudumist ELi tasandil maksustamise 

vältimise probleemi lahendamiseks; 

rõhutab, et maksustamise vältimist ei saa 

automaatselt võrdsustada (ebaseadusliku) 

riigiabiga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  471 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 48 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

48. rõhutab asjaolu, et mõned kahjulikud 

maksutavad võivad kuuluda maksudega 

seotud riigiabi eeskirjade 

reguleerimisalasse, eriti seal, kus nad 

võivad anda ka nn valikulise eelise ning 

põhjustada siseturul konkurentsimoonutusi; 

märgib, et riigiabi ja tegevusjuhendi 

töörühmade tegevus on varem üksteist 

vastastikku toetanud, eelkõige oli see nii 

1999. aastal ja 2000. aastate esimesel 

poolel; rõhutab, et töörühmasisest pehme 

õiguse vaimus otsustamisprotsessi täiendav 

ELi konkurentsieeskirjade jõustamine on 

suurendanud õiguslikku survet, mis 

kompenseerib osaliselt muu tõhusa vahendi 

puudumist ELi tasandil maksustamise 

vältimise probleemi lahendamiseks; 

48. rõhutab asjaolu, et mõned kahjulikud 

maksutavad võivad kuuluda maksudega 

seotud riigiabi eeskirjade 

reguleerimisalasse, eriti seal, kus nad 

võivad anda ka nn valikulise eelise ning 

põhjustada siseturul konkurentsimoonutusi; 

märgib, et riigiabi ja tegevusjuhendi 

töörühmade tegevus on varem üksteist 

vastastikku toetanud, eelkõige oli see nii 

1999. aastal ja 2000. aastate esimestel 

aastatel; rõhutab, et töörühmasisest pehme 

õiguse vaimus otsustamisprotsessi täiendav 

ELi konkurentsieeskirjade jõustamine on 

suurendanud õiguslikku survet, mis 

kompenseerib osaliselt muu tõhusa vahendi 

puudumist ELi tasandil maksustamise 

vältimise probleemi lahendamiseks; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  472 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 49 a. on siiski arvamusel, et Euroopa 

Komisjon ei olnud võtnud eelotsuste 

valdkonnas nõuetekohaseid 

seadusandlikke meetmeid enne LuxLeaksi 

nime all tuntud skandaali avalikustamist; 

samuti ei alustanud konkurentsi 

peadirektoraat eelotsuste kohta 

ebaseadusliku riigiabi menetlusi enne 

2013. aastat; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  473 

Andreas Schwab 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 49 a. märgib, et viimastel aastakümnetel 

on üha tugevamalt välja kujunenud 

Euroopa Kohtu praktika seoses 

riigiabieeskirjade kohaldamisega 

liikmeriikide maksumeetmetele, viimati 

2011. aasta kohtuasjaga „Gibraltar”1; 

 __________________ 

 1 Kohtuasjad C-106/09 P ja C-107/09 P: 

komisjon vs. Gibraltari valitsus ja 

Ühendkuningriik, 15. novembri 

2011. aasta otsus. 

Or. de 



 

AM\1075014ET.doc 15/201 PE567.781v02-00 

 ET 

 

Muudatusettepanek  474 

Andreas Schwab 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 49 b. märgib, et Euroopa Kohus on 

rõhutanud sisu vormile eelistamise 

põhimõtet, mille kohaselt lähtutakse 

otsuse tegemisel meetme majanduslikust 

mõjust;  

Or. de 

 

Muudatusettepanek  475 

Andreas Schwab 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 49 c. leiab seepärast, et Euroopa Kohus 

on tuletanud riigiabikeelust ulatuslikud 

standardid liikmesriikide 

maksustamisalase seadusandliku 

pädevuse jaoks; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  476 

Andreas Schwab 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 49 d (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 49 d. väljendab kahetsust, et Euroopa 

Komisjon kui aluslepingute järelevalvaja 

ei ole kasutanud Euroopa Kohtu praktikat 
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liikmesriikide maksuplaneerimistavade 

ennetavaks kontrollimiseks; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  477 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 50 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. märgib, et „siseriikliku süsteemi 

olemuse ja üldise ülesehituse” 

kontseptsioon on keskne lähtepunkt selle 

hindamisel, kas otsesed või kaudsed 

maksumeetmed on valikulised või mitte ja 

kas need on seega siseturuga kooskõlas või 

mitte, ning et igasugust riigiabi tuleks 

hinnata seoses varasema tasakaaluga; 

rõhutab, et kuna ELi võrdlusalus võimalike 

moonutuste mõõtmiseks on riigisisene 

võrdlusbaas3, ei ole kõik siseturul esinevad 

konkurentsimoonutused ja kahjulikud 

maksutavad reguleeritavad kehtivate 

konkurentsieeskirjadega; märgib seepärast, 

et nende eeskirjade täielik jõustamine üksi 

ei võimalda lahendada ELis äriühingute 

maksustamise vältimise probleemi; 

50. märgib, et „siseriikliku süsteemi 

olemuse ja üldise ülesehituse” 

kontseptsioon on keskne lähtepunkt selle 

hindamisel, kas otsesed või kaudsed 

maksumeetmed on valikulised või mitte ja 

kas need on seega siseturuga kooskõlas või 

mitte, ning et igasugust riigiabi tuleks 

hinnata seoses varasema tasakaaluga; 

rõhutab, et kuna ELi võrdlusalus võimalike 

moonutuste mõõtmiseks on riigisisene 

võrdlusbaas3, mitte üleeuroopaline 

süsteem, ei ole kõik siseturul esinevad 

konkurentsimoonutused ja kahjulikud 

maksutavad reguleeritavad kehtivate 

konkurentsieeskirjadega; märgib seepärast, 

et kuigi see on samuti tervitatav, ei 

võimalda nende eeskirjade täielik 

jõustamine üksi lahendada ELis 

äriühingute maksustamise vältimise 

probleemi täielikult; 

__________________ __________________ 

3 kui liikmesriikides vastu võetud meetmed 

hõlmavad kogu maksusüsteemi, on 

tegemist mitte riigiabipoliitika, vaid üldise 

fiskaalpoliitika korrigeerimisega; 

3 kui liikmesriikides vastu võetud meetmed 

hõlmavad kogu maksusüsteemi, on 

tegemist mitte riigiabipoliitika, vaid üldise 

fiskaalpoliitika korrigeerimisega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  478 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 50 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. märgib, et „siseriikliku süsteemi 

olemuse ja üldise ülesehituse” 

kontseptsioon on keskne lähtepunkt selle 

hindamisel, kas otsesed või kaudsed 

maksumeetmed on valikulised või mitte ja 

kas need on seega siseturuga kooskõlas või 

mitte, ning et igasugust riigiabi tuleks 

hinnata seoses varasema tasakaaluga; 

rõhutab, et kuna ELi võrdlusalus võimalike 

moonutuste mõõtmiseks on riigisisene 

võrdlusbaas3, ei ole kõik siseturul esinevad 

konkurentsimoonutused ja kahjulikud 

maksutavad reguleeritavad kehtivate 

konkurentsieeskirjadega; märgib seepärast, 

et nende eeskirjade täielik jõustamine üksi 

ei võimalda lahendada ELis äriühingute 

maksustamise vältimise probleemi; 

50. märgib, et „siseriikliku süsteemi 

olemuse ja üldise ülesehituse” 

kontseptsioon on keskne lähtepunkt selle 

hindamisel, kas otsesed või kaudsed 

maksumeetmed on valikulised või mitte ja 

kas need on seega siseturuga kooskõlas või 

mitte, ning et igasugust riigiabi tuleks 

hinnata seoses varasema tasakaaluga; 

rõhutab, et kuna ELi võrdlusalus võimalike 

moonutuste mõõtmiseks on riigisisene 

võrdlusbaas3, ei ole kõik siseturul esinevad 

konkurentsimoonutused ja kahjulikud 

maksutavad reguleeritavad 

konkurentsieeskirjadega; märgib seepärast, 

et nende eeskirjade täielik jõustamine üksi 

ei võimalda lahendada ELis äriühingute 

maksustamise vältimise probleemi; 

__________________ __________________ 

3 kui liikmesriikides vastu võetud meetmed 

hõlmavad kogu maksusüsteemi, on 

tegemist mitte riigiabipoliitika, vaid üldise 

fiskaalpoliitika korrigeerimisega; 

3 kui liikmesriikides vastu võetud meetmed 

hõlmavad kogu maksusüsteemi, on 

tegemist mitte riigiabipoliitika, vaid üldise 

fiskaalpoliitika korrigeerimisega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  479 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 51 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

51. märgib, et vastavalt andmetele, mille 

komisjon esitas Euroopa Parlamendi 

pädevale erikomisjonile1, on alates 1991. 

aastast kontrollitud ainult 65 maksudega 

seotud riigiabijuhtumit, millest seitse olid 

eelotsused ja ainult 10 pärinesid 

liikmesriikide ametlikest teadetest; 

51. märgib, et vastavalt andmetele, mille 

komisjon esitas Euroopa Parlamendi 

pädevale erikomisjonile1, on alates 1991. 

aastast kontrollitud ainult 65 maksudega 

seotud riigiabijuhtumit, millest seitse olid 

eelotsused ja ainult 10 pärinesid 

liikmesriikide ametlikest teadetest; märgib, 
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et aastale 2012 eelnenud viiel aastal 

(millest viimase aasta kohta on olemas 

koondandmed) algatati maksude alal 

ainult kaks riigiabi juhtumit, mis on 

alates 1994. aastast mis tahes viieaastase 

perioodi väikseim arv; peab 

kahetsusväärseks komisjoni tegevusetust 

maksudega seotud riigiabi küsimustes 

hoolimata nende tähtsusest, samas kui ta 

on jõuliselt vastu muudele riigiabi 

vormidele; 

__________________ __________________ 

1 Märkus, mille saatis maksualaste siduvate 

eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või 

mõjuga meetmete erikomisjonile volinik 

Vestager 29. aprillil 2015. 

1 Märkus, mille saatis maksualaste siduvate 

eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või 

mõjuga meetmete erikomisjonile volinik 

Vestager 29. aprillil 2015. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  480 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 51 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

51. märgib, et vastavalt andmetele, mille 

komisjon esitas Euroopa Parlamendi 

pädevale erikomisjonile1, on alates 1991. 

aastast kontrollitud ainult 65 maksudega 

seotud riigiabijuhtumit, millest seitse olid 

eelotsused ja ainult 10 pärinesid 

liikmesriikide ametlikest teadetest; 

51. märgib, et vastavalt andmetele, mille 

komisjon esitas Euroopa Parlamendi 

pädevale erikomisjonile, on alates 1991. 

aastast kontrollitud ainult 65 maksudega 

seotud riigiabijuhtumit, millest seitse olid 

eelotsused ja ainult 10 pärinesid 

liikmesriikide ametlikest teadetest, mis 

näitab, kui tähtis on teha maksuteave 

üldsusele kättesaadavaks, et alustada 

kahtlaste juhtumite kohta rohkem 

uurimisi; 

__________________ __________________ 

1 Märkus, mille saatis maksualaste siduvate 

eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või 

mõjuga meetmete erikomisjonile volinik 

Vestager 29. aprillil 2015. 

1 Märkus, mille saatis maksualaste siduvate 

eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või 

mõjuga meetmete erikomisjonile volinik 

Vestager 29. aprillil 2015. 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  481 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 52 – sissejuhatav osa 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

52. rõhutab, et 2000. aastate teisel poolel 

käsitles komisjon ainult väikest hulka 

maksudega seotud riigiabi juhtumeid ning 

et viimaste riigiabi käsitlevate menetluste 

hulka kuuluvad: 

52. peab kahetsusväärseks, et 

ajavahemikus 2002–2012 ei jätkanud 
komisjon aktiivselt ega viinud lõpule mitut 

maksudega seotud riigiabi uurimist, kuigi 

teave kahtlaste juhtumite kohta oli 

kättesaadav; peab tervitatavaks viimaseid 
riigiabi käsitlevaid menetlusi, sh: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  482 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 52 – taane 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – 2013. aasta oktoobris uurimise 

algatamine selle kohta, kas Gibraltari 

äriühingute maksustamise kord eelistab 

teatud ettevõtjaid, mida laiendati 

2014. aasta oktoobris, et uurida ka 

maksualaseid eelotsuseid sellel 

territooriumil, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  483 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 52 – taane 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – 2013. aasta oktoobris põhjaliku 

uurimise algatamine Gibraltari 

äriühingute maksustamise korra kohta, 

mida laiendati 2014. aasta oktoobris, et 

hõlmata ka territooriumi maksualaste 

eelotsuste tavad, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  484 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 52 – taane 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – 2014. aasta oktoobris põhjalike 

uurimiste algatamine Gibraltari 

äriühingute maksustamise korra kohta, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  485 

Pablo Zalba Bidegain, Sven Giegold 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 52 – taane 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – 2013. aasta oktoobris põhjaliku 

uurimise algatamine, et teha kindlaks, kas 

Gibraltari äriühingute maksustamise kord 

eelistab valikuliselt teatud liiki ettevõtjaid, 

mida laiendati 2014. aasta oktoobris, et 

uurida ka Gibraltari maksualaste 

eelotsuste tavasid; 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  486 

Marian Harkin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 53 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

53. rõhutab, et komisjoni käimasolevad 

uurimised ja LuxLeaksi poolt paljastatud 

juhtumid näitavad, et mõned liikmesriigid 

ei täida oma õiguslikku kohustust2 edastada 

komisjonile kõik toimikud võimaliku 

riigiabi kohta; 

53. rõhutab, et LuxLeaksi poolt paljastatud 

juhtumid näitavad, et mõned liikmesriigid 

ei täida oma õiguslikku kohustust2 edastada 

komisjonile kõik toimikud võimaliku 

riigiabi kohta; seoses komisjoni 

käimasolevate uurimistega jääb see 

küsimus endiselt lahtiseks; 

__________________ __________________ 

2 Nagu on sätestatud nõukogu 22. märtsi 

1999. aasta määruses (EÜ) nr 659/1999, 

millega kehtestatakse üksikasjalikud 

eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 

kohaldamiseks. 

2 Nagu on sätestatud nõukogu 22. märtsi 

1999. aasta määruses (EÜ) nr 659/1999, 

millega kehtestatakse üksikasjalikud 

eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 

kohaldamiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  487 

Brian Hayes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 53 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

53. rõhutab, et komisjoni käimasolevad 

uurimised ja LuxLeaksi poolt paljastatud 

juhtumid näitavad, et mõned liikmesriigid 

ei täida oma õiguslikku kohustust2 edastada 

komisjonile kõik toimikud võimaliku 

riigiabi kohta; 

53. rõhutab, et LuxLeaksi poolt paljastatud 

juhtumid näitavad, et mõned liikmesriigid 

ei täida oma õiguslikku kohustust2 edastada 

komisjonile kõik toimikud võimaliku 

riigiabi kohta; 

__________________ __________________ 

2 Nagu on sätestatud nõukogu 22. märtsi 

1999. aasta määruses (EÜ) nr 659/1999, 

millega kehtestatakse üksikasjalikud 

2 Nagu on sätestatud nõukogu 22. märtsi 

1999. aasta määruses (EÜ) nr 659/1999, 

millega kehtestatakse üksikasjalikud 
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eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 

kohaldamiseks. 

eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 

kohaldamiseks. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  488 

Aldo Patriciello 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. rõhutab, et need uurimised heitsid 

valgust vaid väga piiratud valimile 

mõnedest tüüpilistest tavadest, mis on 

potentsiaalselt kõige kuritarvituslikumad ja 

moonutavamad ning mõjutavad 

maksustatavat kasumit, mis on eraldatud 

siirdehindade kaudu hargmaiste ettevõtjate 

tütarettevõtjatele; tunneb muret, et 

komisjoni pädevate talituste praegused 

vahendid võivad piirata tema suutlikkust 

käsitleda oluliselt suuremat hulka 

juhtumeid; 

54. rõhutab, et need uurimised heitsid 

valgust vaid väga piiratud valimile 

mõnedest tüüpilistest tavadest, mis on 

potentsiaalselt kõige kuritarvituslikumad ja 

moonutavamad ning mõjutavad 

maksustatavat kasumit, mis on eraldatud 

siirdehindade kaudu hargmaiste ettevõtjate 

tütarettevõtjatele; tunneb muret, et 

komisjoni pädevate talituste praegused 

vahendid võivad piirata tema suutlikkust 

käsitleda oluliselt suuremat hulka 

juhtumeid, ning nõuab ajutise organi 

loomist, kellele antakse rahalised 

vahendid ja inimressursid ning kes 

kontrolliks selliseid ebaseadusliku 

finantstegevuse juhtumeid; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  489 

Peter Simon 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. rõhutab, et need uurimised heitsid 

valgust vaid väga piiratud valimile 

mõnedest tüüpilistest tavadest, mis on 

potentsiaalselt kõige kuritarvituslikumad ja 

moonutavamad ning mõjutavad 

54. rõhutab, et need uurimised heitsid 

valgust vaid väga piiratud valimile 

mõnedest tüüpilistest tavadest, mis on 

potentsiaalselt kõige kuritarvituslikumad ja 

moonutavamad ning mõjutavad 
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maksustatavat kasumit, mis on eraldatud 

siirdehindade kaudu hargmaiste ettevõtjate 

tütarettevõtjatele; tunneb muret, et 

komisjoni pädevate talituste praegused 

vahendid võivad piirata tema suutlikkust 

käsitleda oluliselt suuremat hulka 

juhtumeid; 

maksustatavat kasumit, mis on eraldatud 

siirdehindade kaudu hargmaiste ettevõtjate 

tütarettevõtjatele; tunneb muret, et 

komisjoni pädevate talituste praegused 

vahendid võivad piirata tema suutlikkust 

käsitleda oluliselt suuremat hulka 

juhtumeid ja teostada süstemaatilist 

kontrolli, et teha kindlaks, kas 

äriühingute maksustamise valdkonnas on 

veel tavasid, mis võivad olla vastuolus 

riigiabi seadusega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  490 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. rõhutab, et need uurimised heitsid 

valgust vaid väga piiratud valimile 

mõnedest tüüpilistest tavadest, mis on 

potentsiaalselt kõige kuritarvituslikumad ja 

moonutavamad ning mõjutavad 

maksustatavat kasumit, mis on eraldatud 

siirdehindade kaudu hargmaiste ettevõtjate 

tütarettevõtjatele; tunneb muret, et 

komisjoni pädevate talituste praegused 

vahendid võivad piirata tema suutlikkust 

käsitleda oluliselt suuremat hulka 

juhtumeid; 

54. rõhutab, et need uurimised heitsid 

valgust vaid väga piiratud valimile 

mõnedest tüüpilistest tavadest, mis on 

potentsiaalselt kõige kuritarvituslikumad ja 

moonutavamad ning mõjutavad 

maksustatavat kasumit, mis on eraldatud 

siirdehindade kaudu hargmaiste ettevõtjate 

tütarettevõtjatele; soovitab tungivalt 

uurimist jätkata ja minna kaugemale kui 

ainult siirdehindadega seotud küsimused; 
tunneb muret, et komisjoni pädevate 

talituste praegused vahendid võivad piirata 

tema suutlikkust käsitleda oluliselt 

suuremat hulka juhtumeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  491 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. rõhutab, et need uurimised heitsid 

valgust vaid väga piiratud valimile 

mõnedest tüüpilistest tavadest, mis on 

potentsiaalselt kõige kuritarvituslikumad 

ja moonutavamad ning mõjutavad 

maksustatavat kasumit, mis on eraldatud 

siirdehindade kaudu hargmaiste ettevõtjate 

tütarettevõtjatele; tunneb muret, et 

komisjoni pädevate talituste praegused 

vahendid võivad piirata tema suutlikkust 

käsitleda oluliselt suuremat hulka 

juhtumeid; 

54. rõhutab, et need uurimised heitsid 

valgust vaid väga piiratud valimile 

mõnedest tüüpilistest tavadest, mis 

mõjutavad maksustatavat kasumit, mis on 

eraldatud siirdehindade kaudu hargmaiste 

ettevõtjate tütarettevõtjatele; tunneb muret, 

et komisjoni pädevate talituste praegused 

vahendid võivad piirata tema suutlikkust 

käsitleda oluliselt suuremat hulka 

potentsiaalsete maksudega seotud riigiabi 

rikkumiste juhtumeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  492 

Brian Hayes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. rõhutab, et need uurimised heitsid 

valgust vaid väga piiratud valimile 

mõnedest tüüpilistest tavadest, mis on 

potentsiaalselt kõige kuritarvituslikumad 

ja moonutavamad ning mõjutavad 

maksustatavat kasumit, mis on eraldatud 

siirdehindade kaudu hargmaiste ettevõtjate 

tütarettevõtjatele; tunneb muret, et 

komisjoni pädevate talituste praegused 

vahendid võivad piirata tema suutlikkust 

käsitleda oluliselt suuremat hulka 

juhtumeid; 

54. rõhutab, et need uurimised heitsid 

valgust vaid väga piiratud valimile 

mõnedest tavadest, mis mõjutavad 

maksustatavat kasumit, mis on eraldatud 

siirdehindade kaudu hargmaiste ettevõtjate 

tütarettevõtjatele; tunneb muret, et 

komisjoni pädevate talituste praegused 

vahendid võivad piirata tema suutlikkust 

käsitleda oluliselt suuremat hulka 

juhtumeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  493 

Bernd Lucke 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. rõhutab, et need uurimised heitsid 

valgust vaid väga piiratud valimile 

mõnedest tüüpilistest tavadest, mis on 

potentsiaalselt kõige kuritarvituslikumad ja 

moonutavamad ning mõjutavad 

maksustatavat kasumit, mis on eraldatud 

siirdehindade kaudu hargmaiste ettevõtjate 

tütarettevõtjatele; tunneb muret, et 

komisjoni pädevate talituste praegused 

vahendid võivad piirata tema suutlikkust 

käsitleda oluliselt suuremat hulka 

juhtumeid; 

54. rõhutab, et need uurimised heitsid 

valgust vaid väga piiratud valimile 

mõnedest tüüpilistest tavadest, mis on 

potentsiaalselt kõige kuritarvituslikumad ja 

moonutavamad ning mõjutavad 

maksustatavat kasumit, mis on eraldatud 

siirdehindade kaudu hargmaiste ettevõtjate 

tütarettevõtjatele; tunneb muret, et 

komisjoni pädevate talituste praegused 

vahendid võivad piirata tema suutlikkust 

käsitleda oluliselt suuremat hulka 

juhtumeid; soovitab, et komisjon suunaks 

mõned oma juba kasutusele võetud 

vahendid sellesse tähtsasse valdkonda, et 

suuta tegeleda kõigi asjakohaste 

juhtumitega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  494 

Marian Harkin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. rõhutab, et need uurimised heitsid 

valgust vaid väga piiratud valimile 

mõnedest tüüpilistest tavadest, mis on 

potentsiaalselt kõige kuritarvituslikumad ja 

moonutavamad ning mõjutavad 

maksustatavat kasumit, mis on eraldatud 

siirdehindade kaudu hargmaiste ettevõtjate 

tütarettevõtjatele; tunneb muret, et 

komisjoni pädevate talituste praegused 

vahendid võivad piirata tema suutlikkust 

käsitleda oluliselt suuremat hulka 

juhtumeid; 

54. rõhutab, et need uurimised heitsid 

valgust vaid piiratud valimile mõnedest 

tavadest, mis on potentsiaalselt kõige 

kuritarvituslikumad ja moonutavamad ning 

mõjutavad maksustatavat kasumit, mis on 

eraldatud siirdehindade kaudu hargmaiste 

ettevõtjate tütarettevõtjatele; tunneb muret, 

et komisjoni pädevate talituste praegused 

vahendid võivad piirata tema suutlikkust 

käsitleda oluliselt suuremat hulka 

juhtumeid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  495 

Brian Hayes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 55 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. toetab kindlalt komisjoni käsitust, mille 

kohaselt tuleb võtta piisavalt aega 

pooleliolevate juhtumite põhjalikuks ja 

hoolikaks kaalumiseks; on veendunud, et 

uurimiste tulemused aitavad kaasa 

täpsemate ja tõhusamate maksudega seotud 

riigiabi ja siirdehindu käsitlevate suuniste 

kehtestamisele ning liikmesriikide tavade 

vastavale korrigeerimisele; 

55. toetab kindlalt komisjoni käsitust ning 

on seisukohal, et käimasolevaid 

juhtumeid tuleks hinnata põhjalikult ja 

hoolikalt; samas rõhutab, et komisjon 

peaks pidama kinni riigiabi juhtumite 

kohta otsuste tegemise tähtaegadest, mille 

ta on ise määranud, ning märgib, et 

sellised pooleliolevad juhtumid võivad 

põhjustada asjaosalistele palju 

ebakindlust ja vähendada Euroopa Liidu 

ettevõtlusalast konkurentsivõimet; on 

veendunud, et uurimiste tulemused aitavad 

kaasa täpsemate ja tõhusamate maksudega 

seotud riigiabi ja siirdehindu käsitlevate 

suuniste kehtestamisele ning liikmesriikide 

tavade vastavale korrigeerimisele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  496 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 55 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. toetab kindlalt komisjoni käsitust, mille 

kohaselt tuleb võtta piisavalt aega 

pooleliolevate juhtumite põhjalikuks ja 

hoolikaks kaalumiseks; on veendunud, et 

uurimiste tulemused aitavad kaasa 

täpsemate ja tõhusamate maksudega seotud 

riigiabi ja siirdehindu käsitlevate suuniste 

kehtestamisele ning liikmesriikide tavade 

55. toetab kindlalt komisjoni käsitust, mille 

kohaselt tuleb võtta piisavalt aega 

pooleliolevate juhtumite põhjalikuks ja 

hoolikaks kaalumiseks; on veendunud, et 

uurimiste tulemused aitavad kaasa 

täpsemate ja tõhusamate maksudega seotud 

riigiabi käsitlevate suuniste kehtestamisele 

ning liikmesriikide tavade vastavale 
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vastavale korrigeerimisele; korrigeerimisele; palub, et pooleliolevate 

uurimiste käigus ebaseadusliku riigiabi 

kinnitamise korral nõuaks komisjon iga 

puuduoleva euro väljamaksmist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  497 

Peter Simon 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 55 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. toetab kindlalt komisjoni käsitust, mille 

kohaselt tuleb võtta piisavalt aega 

pooleliolevate juhtumite põhjalikuks ja 

hoolikaks kaalumiseks; on veendunud, et 

uurimiste tulemused aitavad kaasa 

täpsemate ja tõhusamate maksudega seotud 

riigiabi ja siirdehindu käsitlevate suuniste 

kehtestamisele ning liikmesriikide tavade 

vastavale korrigeerimisele; 

55. toetab kindlalt komisjoni käsitust, mille 

kohaselt tuleb võtta piisavalt aega 

pooleliolevate juhtumite põhjalikuks ja 

hoolikaks kaalumiseks; on veendunud, et 

uurimiste tulemused aitavad kaasa 

täpsemate ja tõhusamate maksudega seotud 

riigiabi ja siirdehindu käsitlevate suuniste 

kehtestamisele ning liikmesriikide tavade 

vastavale korrigeerimisele; rõhutab, et 

teistes sektorites on sellised suunised 

osutunud äärmiselt tõhusaks ELi riigiabi 

õigusega vastuolus olevate tavade 

peatamisel ja ennetamisel liikmesriikides; 

märgib, et sellise toime jaoks on siiski 

vaja, et suunised oleksid väga 

üksikasjalikud ja hõlmaksid piirarve; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  498 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 55 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. toetab kindlalt komisjoni käsitust, mille 

kohaselt tuleb võtta piisavalt aega 

55. toetab kindlalt komisjoni käsitust, mille 

kohaselt tuleb võtta piisavalt aega 
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pooleliolevate juhtumite põhjalikuks ja 

hoolikaks kaalumiseks; on veendunud, et 

uurimiste tulemused aitavad kaasa 

täpsemate ja tõhusamate maksudega seotud 

riigiabi ja siirdehindu käsitlevate suuniste 

kehtestamisele ning liikmesriikide tavade 

vastavale korrigeerimisele; 

pooleliolevate juhtumite põhjalikuks ja 

hoolikaks kaalumiseks; on veendunud, et 

uurimiste tulemused aitavad kaasa 

täpsemate ja tõhusamate maksudega seotud 

riigiabi ja siirdehindu käsitlevate suuniste 

kehtestamisele ning sunnivad liikmesriike 

oma tavasid vastavalt korrigeerima; 

rõhutab, et teistes sektorites on sellised 

suunised osutunud äärmiselt tõhusaks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  499 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 55 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. toetab kindlalt komisjoni käsitust, mille 

kohaselt tuleb võtta piisavalt aega 

pooleliolevate juhtumite põhjalikuks ja 

hoolikaks kaalumiseks; on veendunud, et 

uurimiste tulemused aitavad kaasa 

täpsemate ja tõhusamate maksudega seotud 

riigiabi ja siirdehindu käsitlevate suuniste 

kehtestamisele ning liikmesriikide tavade 

vastavale korrigeerimisele; 

55. toetab kindlalt komisjoni käsitust, mille 

kohaselt tuleb võtta piisavalt aega 

pooleliolevate juhtumite põhjalikuks ja 

hoolikaks kaalumiseks; on veendunud, et 

uurimiste tulemused aitavad kaasa 

täpsemate ja tõhusamate maksudega seotud 

riigiabi ja siirdehindu käsitlevate suuniste 

kehtestamisele ning liikmesriikide tavade 

vastavale korrigeerimisele; nõustub 

konkurentsivolinikuga, et riigiabi 

uurimised üksi ei lahenda agressiivse 

maksuplaneerimise probleemi ja et nii 

liikmesriikides kui ka ELi tasandil on vaja 

õiguslikke muudatusi1; 

 __________________ 

 1 

https://www.theparliamentmagazine.eu/ar

ticles/news/competition-commissioner-

warns-meps-state-aid-investigation-delay. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  500 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 
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Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 55 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. toetab kindlalt komisjoni käsitust, mille 

kohaselt tuleb võtta piisavalt aega 

pooleliolevate juhtumite põhjalikuks ja 

hoolikaks kaalumiseks; on veendunud, et 

uurimiste tulemused aitavad kaasa 

täpsemate ja tõhusamate maksudega seotud 

riigiabi ja siirdehindu käsitlevate suuniste 

kehtestamisele ning liikmesriikide tavade 

vastavale korrigeerimisele; 

55. toetab kindlalt komisjoni käsitust, mille 

kohaselt tuleb võtta piisavalt aega 

pooleliolevate juhtumite põhjalikuks ja 

hoolikaks kaalumiseks; on veendunud, et 

uurimiste tulemused aitavad kaasa 

täpsemate ja tõhusamate maksudega seotud 

riigiabi ja siirdehindu käsitlevate suuniste 

kehtestamisele ning liikmesriikide tavade 

vastavale korrigeerimisele; kutsub siiski 

komisjoni üles neid käimasolevaid 

maksudega seotud riigiabi uurimisi lõpule 

viima nii kiiresti, kui on praktiliselt 

võimalik, ohverdamata nende kvaliteeti ja 

usaldusväärsust, ning ootab suure huviga 

nende tulemusi; palub komisjonil anda 

nende uurimiste kohta regulaarselt aru 

Euroopa Parlamendile; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  501 

Brian Hayes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 56 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. rõhutab, et käimasolevate uurimiste 

tulemuseks võib olla see, et ELi eeskirjade 

rikkumise korral nõutakse vaatlusalused 

maksumeetmed heaks kiitnud liikmesriigilt 

välja summa, mis vastab abi saanud 

ettevõtjatele antud ebaseaduslikule 

riigiabile; rõhutab, et kuigi see võib 

märkimisväärselt kahjustada konkreetse 

liikmesriigi mainet, siis de facto ergutab 

see rikkumisi ega hoia kahtlevaid 

liikmesriike kuritarvituslike 

maksusoodustuste andmisest tõenäoliselt 

56. rõhutab, et käimasolevate uurimiste 

tulemuseks võib olla see, et ELi eeskirjade 

rikkumise korral nõutakse vaatlusalused 

maksumeetmed heaks kiitnud liikmesriigilt 

välja summa, mis vastab abi saanud 

ettevõtjatele antud ebaseaduslikule 

riigiabile; rõhutab, et see võib 

märkimisväärselt kahjustada konkreetse 

liikmesriigi mainet; 
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tagasi, pigem vastupidi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  502 

Hr Frank Engel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 56 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. rõhutab, et käimasolevate uurimiste 

tulemuseks võib olla see, et ELi eeskirjade 

rikkumise korral nõutakse vaatlusalused 

maksumeetmed heaks kiitnud liikmesriigilt 

välja summa, mis vastab abi saanud 

ettevõtjatele antud ebaseaduslikule 

riigiabile; rõhutab, et kuigi see võib 

märkimisväärselt kahjustada konkreetse 

liikmesriigi mainet, siis de facto ergutab 

see rikkumisi ega hoia kahtlevaid 

liikmesriike kuritarvituslike 

maksusoodustuste andmisest tõenäoliselt 

tagasi, pigem vastupidi; 

56. rõhutab, et käimasolevate uurimiste 

tulemuseks võib olla see, et ELi eeskirjade 

rikkumise korral nõutakse vaatlusalused 

maksumeetmed heaks kiitnud liikmesriigilt 

välja summa, mis vastab abi saanud 

ettevõtjatele antud ebaseaduslikule 

riigiabile; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  503 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 56 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. rõhutab, et käimasolevate uurimiste 

tulemuseks võib olla see, et ELi eeskirjade 

rikkumise korral nõutakse vaatlusalused 

maksumeetmed heaks kiitnud liikmesriigilt 

välja summa, mis vastab abi saanud 

ettevõtjatele antud ebaseaduslikule 

riigiabile; rõhutab, et kuigi see võib 

56. rõhutab, et käimasolevate uurimiste 

tulemuseks võib olla see, et ELi eeskirjade 

rikkumise korral nõutakse vaatlusalused 

maksumeetmed heaks kiitnud liikmesriigilt 

välja summa, mis vastab abi saanud 

ettevõtjatele antud ebaseaduslikule 

riigiabile; rõhutab, et kuigi see võib 
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märkimisväärselt kahjustada konkreetse 

liikmesriigi mainet, siis de facto ergutab 

see rikkumisi ega hoia kahtlevaid 

liikmesriike kuritarvituslike 

maksusoodustuste andmisest tõenäoliselt 

tagasi, pigem vastupidi; 

märkimisväärselt kahjustada konkreetse 

liikmesriigi mainet, siis de facto ergutab 

see rikkumisi ega hoia kahtlevaid 

liikmesriike kuritarvituslike 

maksusoodustuste andmisest tõenäoliselt 

tagasi, pigem vastupidi; üldisemalt 

rõhutab, et riigiabi eeskirjades ei ole 

lubatud kehtestada karistavaid 

sanktsioone ei asjaomase riigi ega 

ettevõtja suhtes ning et seetõttu on see 

instrument nõrgem kui monopolivastased 

eeskirjad; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  504 

Petr Ježek 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 56 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. rõhutab, et käimasolevate uurimiste 

tulemuseks võib olla see, et ELi eeskirjade 

rikkumise korral nõutakse vaatlusalused 

maksumeetmed heaks kiitnud liikmesriigilt 

välja summa, mis vastab abi saanud 

ettevõtjatele antud ebaseaduslikule 

riigiabile; rõhutab, et kuigi see võib 

märkimisväärselt kahjustada konkreetse 

liikmesriigi mainet, siis de facto ergutab 

see rikkumisi ega hoia kahtlevaid 

liikmesriike kuritarvituslike 

maksusoodustuste andmisest tõenäoliselt 

tagasi, pigem vastupidi; 

56. rõhutab, et käimasolevate uurimiste 

tulemuseks võib olla see, et ELi eeskirjade 

rikkumise korral nõutakse vaatlusalused 

maksumeetmed heaks kiitnud liikmesriigilt 

välja summa, mis vastab abi saanud 

ettevõtjatele antud ebaseaduslikule 

riigiabile; rõhutab, et kuigi see võib 

märkimisväärselt kahjustada konkreetse 

liikmesriigi mainet, siis de facto ergutab 

see rikkumisi ega hoia kahtlevaid 

liikmesriike kuritarvituslike 

maksusoodustuste andmisest tõenäoliselt 

tagasi, vaid selle asemel vabastab nad 

kohustusest järgida ELi riigiabi eeskirju; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  505 

Emmanuel Maurel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 56 



 

PE567.781v02-00 32/201 AM\1075014ET.doc 

ET 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. rõhutab, et käimasolevate uurimiste 

tulemuseks võib olla see, et ELi eeskirjade 

rikkumise korral nõutakse vaatlusalused 

maksumeetmed heaks kiitnud liikmesriigilt 

välja summa, mis vastab abi saanud 

ettevõtjatele antud ebaseaduslikule 

riigiabile; rõhutab, et kuigi see võib 

märkimisväärselt kahjustada konkreetse 

liikmesriigi mainet, siis de facto ergutab 

see rikkumisi ega hoia kahtlevaid 

liikmesriike kuritarvituslike 

maksusoodustuste andmisest tõenäoliselt 

tagasi, pigem vastupidi; 

56. rõhutab, et käimasolevate uurimiste 

tulemuseks võib olla see, et ELi eeskirjade 

rikkumise korral nõutakse vaatlusalused 

maksumeetmed heaks kiitnud liikmesriigilt 

välja summa, mis vastab abi saanud 

ettevõtjatele antud ebaseaduslikule 

riigiabile; rõhutab, et kuigi see võib 

märkimisväärselt kahjustada konkreetse 

liikmesriigi mainet, siis de facto ergutab 

see rikkumisi ega hoia kahtlevaid 

liikmesriike kuritarvituslike 

maksusoodustuste andmisest tõenäoliselt 

tagasi, pigem vastupidi; tuletab lisaks 

meelde, et ebaseaduslikult antud riigiabi 

tagasinõudmine ei hüvita rahalist kahju, 

mida on tekitatud nende liikmesriikide 

eelarvetele, keda asjaomane maksualane 

otsus mõjutab; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  506 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 56 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. rõhutab, et käimasolevate uurimiste 

tulemuseks võib olla see, et ELi eeskirjade 

rikkumise korral nõutakse vaatlusalused 

maksumeetmed heaks kiitnud liikmesriigilt 

välja summa, mis vastab abi saanud 

ettevõtjatele antud ebaseaduslikule 

riigiabile; rõhutab, et kuigi see võib 

märkimisväärselt kahjustada konkreetse 

liikmesriigi mainet, siis de facto ergutab 

see rikkumisi ega hoia kahtlevaid 

liikmesriike kuritarvituslike 

maksusoodustuste andmisest tõenäoliselt 

tagasi, pigem vastupidi; 

56. rõhutab, et käimasolevate uurimiste 

tulemuseks võib olla see, et ELi eeskirjade 

rikkumise korral nõutakse vaatlusalused 

maksumeetmed heaks kiitnud liikmesriigilt 

välja summa, mis vastab abi saanud 

ettevõtjatele antud ebaseaduslikule 

riigiabile; rõhutab, et kuigi see võib 

märkimisväärselt kahjustada konkreetse 

liikmesriigi mainet, siis de facto ergutab 

see rikkumisi ega hoia kahtlevaid 

liikmesriike ebaseaduslike riigiabi tavade 

kasutamisest tõenäoliselt tagasi; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  507 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 58 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

58. tuletab meelde, et eelotsuste eemärk 

peaks olema õiguskindluse tagamine ja 

õiguspäraste ootuste loomine neist abi 

saajatele; arvestades, et riiklikke 

eelotsuseid saab ELi tasandi riigiabi 

eeskirjade alusel vaidlustada, rõhutab 

ohtu, et liikmesriigid võivad massiliselt 

teatada üksikutest eelotsusetaotlustest, et 

saada komisjonilt eelnev heakskiit ning 

vältida maksuametite ja ettevõtete 

õiguslikku ebakindlust; 

58. tuletab meelde, et eelotsuste kitsas 

eemärk peaks olema õiguskindluse 

tagamine ja õiguspäraste ootuste loomine 

neist abi saajatele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  508 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 58 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

58. tuletab meelde, et eelotsuste eemärk 

peaks olema õiguskindluse tagamine ja 

õiguspäraste ootuste loomine neist abi 

saajatele; arvestades, et riiklikke 

eelotsuseid saab ELi tasandi riigiabi 

eeskirjade alusel vaidlustada, rõhutab ohtu, 

et liikmesriigid võivad massiliselt teatada 

üksikutest eelotsusetaotlustest, et saada 

komisjonilt eelnev heakskiit ning vältida 

maksuametite ja ettevõtete õiguslikku 

ebakindlust; 

58. tuletab meelde, et eelotsuste eemärk 

peaks olema õiguskindluse tagamine ja 

õiguspäraste ootuste loomine neist abi 

saajatele; arvestades, et riiklikke 

eelotsuseid saab ELi tasandi riigiabi 

eeskirjade alusel vaidlustada, rõhutab ohtu, 

et liikmesriigid võivad massiliselt teatada 

üksikutest eelotsusetaotlustest, et saada 

komisjonilt eelnev heakskiit ning vältida 

maksuametite ja ettevõtete õiguslikku 

ebakindlust; rõhutab, et komisjoni 

suutlikkuse suurendamine ja paremad 
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teabeedastusprotsessid on õige viis, kuidas 

tulla toime teadete hulga suurenemisega 

ja liikmesriikidelt nõutava maksualase 

läbipaistvuse suurendamisega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  509 

Evelyn Regner 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 58 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 58 a. rõhutab, et problemaatiliseks ei 

peeta mitte maksualaseid eelotsuseid kui 

selliseid, vaid pigem nende sisu seoses 

piisavate läbipaistvuseeskirjade ja 

teatamisnõuete puudumisega, ning 

rõhutab seetõttu komisjoni ja 

liikmesriikide korrapärase teabevahetuse 

ning üldsusele kättesaadava ELi registri 

loomise tähtsust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  510 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Kolmandad riigid Kolmandad riigid, krooni valdused ja 

sõltlasterritooriumid 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  511 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 59 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

59. on mures, et hargmaiste ettevõtjate 

kahjulikel maksutavadel näib olevat 

arenguriikidele arenenud riikidega 

võrreldes palju suurem negatiivne 

kõrvalmõju1, sest arenguriigid saavad 

suurema osa oma tuludest äriühingute 

tulumaksust ning nende riiklikud 

finantssüsteemid, õiguskeskkond ja 

haldussuutlikkus on liiga nõrgad, et tagada 

maksukuulekus ja võidelda selliste 

kahjulike maksutavadega; rõhutab, et 

samal ajal on üksikute ELi riikide või 

kolmandate riikide, kel on väga ahvatlev 

äriühingute maksustamise kord ja kes on 

ülemaailmses maksukonkurentsis nn 

võitjad, mõned majanduslikud 

põhinäitajad nende suuruse ja reaalse 

majandustegevusega võrreldes 

ebaproportsionaalsed, eriti kui vaadata 

näiteks residendist äriühingute arvu 

elaniku kohta, registreeritud välismaise 

kasumi suurust, välismaiseid 

otseinvesteeringuid või väljaminevaid 

rahavoogusid võrreldes SKPga jne; 

märgib, et see näitab nende maksubaasi ja 

sissetulevate rahavoogude kunstlikku 

olemust ning väärtuse loomise koha ja 

maksustamiskoha vahelise seose 

puudumist, mida võimaldab kehtiv 

maksusüsteem; 

59. on mures, et hargmaiste ettevõtjate 

kahjulikel maksutavadel näib olevat 

arenguriikidele arenenud riikidega 

võrreldes palju suurem negatiivne 

kõrvalmõju1, sest arenguriigid saavad 

suurema osa oma tuludest äriühingute 

tulumaksust ning nende riiklikud 

finantssüsteemid, õiguskeskkond ja 

haldussuutlikkus on liiga nõrgad, et tagada 

maksukuulekus ja võidelda selliste 

kahjulike maksutavadega; rõhutab, et 

väärtuse loomise koht ja maksustamiskoht 

peaksid kattuma; 

__________________ __________________ 

1 IMFi 9. mai 2014. aasta 

poliitikadokument „Spillovers in 

international corporate taxation” 

(Rahvusvahelise äriühingute maksustamise 

ülekanduvad mõjud). 

1 IMFi 9. mai 2014. aasta 

poliitikadokument „Spillovers in 

international corporate taxation” 

(Rahvusvahelise äriühingute maksustamise 

ülekanduvad mõjud). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  512 

Ulla Tørnæs 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 59 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

59. on mures, et hargmaiste ettevõtjate 

kahjulikel maksutavadel näib olevat 

arenguriikidele arenenud riikidega 

võrreldes palju suurem negatiivne 

kõrvalmõju1, sest arenguriigid saavad 

suurema osa oma tuludest äriühingute 

tulumaksust ning nende riiklikud 

finantssüsteemid, õiguskeskkond ja 

haldussuutlikkus on liiga nõrgad, et tagada 

maksukuulekus ja võidelda selliste 

kahjulike maksutavadega; rõhutab, et 

samal ajal on üksikute ELi riikide või 

kolmandate riikide, kel on väga ahvatlev 

äriühingute maksustamise kord ja kes on 

ülemaailmses maksukonkurentsis nn 

võitjad, mõned majanduslikud põhinäitajad 

nende suuruse ja reaalse 

majandustegevusega võrreldes 

ebaproportsionaalsed, eriti kui vaadata 

näiteks residendist äriühingute arvu elaniku 

kohta, registreeritud välismaise kasumi 

suurust, välismaiseid otseinvesteeringuid 

või väljaminevaid rahavoogusid võrreldes 

SKPga jne; märgib, et see näitab nende 

maksubaasi ja sissetulevate rahavoogude 

kunstlikku olemust ning väärtuse loomise 

koha ja maksustamiskoha vahelise seose 

puudumist, mida võimaldab kehtiv 

maksusüsteem; 

59. on mures, et teatavatel hargmaiste 

ettevõtjate kahjulikel maksutavadel näib 

olevat arenguriikidele arenenud riikidega 

võrreldes palju suurem negatiivne 

kõrvalmõju1, sest arenguriigid saavad 

suurema osa oma tuludest äriühingute 

tulumaksust ning nende riiklikud 

finantssüsteemid, õiguskeskkond ja 

haldussuutlikkus on liiga nõrgad, et tagada 

maksukuulekus ja võidelda selliste 

kahjulike maksutavadega; rõhutab, et 

samal ajal on üksikute ELi riikide või 

kolmandate riikide, kel on väga ahvatlev 

äriühingute maksustamise kord ja kes on 

ülemaailmses maksukonkurentsis nn 

võitjad, mõned majanduslikud põhinäitajad 

nende suuruse ja reaalse 

majandustegevusega võrreldes 

ebaproportsionaalsed, eriti kui vaadata 

näiteks residendist äriühingute arvu elaniku 

kohta, registreeritud välismaise kasumi 

suurust, välismaiseid otseinvesteeringuid 

või väljaminevaid rahavoogusid võrreldes 

SKPga jne; märgib, et see näitab nende 

maksubaasi ja sissetulevate rahavoogude 

kunstlikku olemust ning väärtuse loomise 

koha ja maksustamiskoha vahelise seose 

puudumist, mida võimaldab kehtiv 

maksusüsteem; 

__________________ __________________ 

1 IMFi 9. mai 2014. aasta 

poliitikadokument „Spillovers in 

international corporate taxation” 

(Rahvusvahelise äriühingute maksustamise 

ülekanduvad mõjud). 

1 IMFi 9. mai 2014. aasta 

poliitikadokument „Spillovers in 

international corporate taxation” 

(Rahvusvahelise äriühingute maksustamise 

ülekanduvad mõjud). 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  513 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 
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Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 59 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 59 a. rõhutab, et arenguriike kahjustavad 

maksutavad kuuluvad ebaseaduslike 

rahavoogude alla, mis hõlmavad mitte 

ainult kunstlikke kapitalivooge, nagu 

agressiivsed maksuplaneerimisskeemid, 

vaid ka finantskuritegusid, nagu rahapesu 

ja terrorismi rahastamine; märgib, et uute 

maksueeskirjade kehtestamisel 

äriühingutele on tähtis pöörata erilist 

tähelepanu arenguriikidele, sest 

ettevõtjate maksude vältimine kahjustab 

neid kõige enam; toonitab, et kui ELi 

varadest hoitakse offshore-riikides 

hinnanguliselt 6%, siis Aafrika varadest 

üle 30%, mis on suur potentsiaalne 

maksutulude allikas; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  514 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 60 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

60. rõhutab, et maksukonkurents ei piirdu 

kaugeltki liikmesriikide ning nende sõltlas- 

või assotsieerunud territooriumitega, ning 

et enamikul kõnealustest tavadest on 

rahvusvaheline mõõde, mille annab kasumi 

ümberpaigutamine madalate 

maksumääradega või maksuvabadesse või 

pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonidesse, kus sageli olulist 

majandustegevust ei toimu; taunib asjaolu, 

et liikmesriikidel puudub kõigi 

jurisdiktsioonide kooskõlastatud käsitus, 

60. rõhutab, et maksukonkurents ei piirdu 

kaugeltki liikmesriikide ning nende sõltlas- 

või assotsieerunud territooriumitega, ning 

et enamikul kõnealustest tavadest on 

rahvusvaheline mõõde, mille annab kasumi 

ümberpaigutamine madalate 

maksumääradega või maksuvabadesse või 

pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonidesse, kus sageli olulist 

majandustegevust ei toimu; taunib asjaolu, 

et liikmesriikidel puudub kõigi 

jurisdiktsioonide kooskõlastatud käsitus, 
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mitte üksnes ühiste vastumeetmete või 

reageeringutena nende kahjulikele 

tavadele, vaid – vaatamata komisjoni 

jõupingutustele – ka nende väljaselgitamise 

ja vastavate kriteeriumite osas; toetab 

seepärast kindlalt komisjoni 2012. aasta 

ettepanekut, mis sisaldab olulisi 

kriteeriume lisaks läbipaistvusele ja 

teabevahetusele ka õiglase konkurentsi 

tagamiseks, samuti ka koostööst 

keelduvate jurisdiktsioonide nimekirja 

avaldamist komisjoni 17. juuni 2015. aasta 

maksupaketis, milline nimekiri koostati 

olemasolevate riiklike nimekirjade põhjal, 

järgides nn ühise nimetaja põhimõtet; 

rõhutab, et sellise nimekirja koostamine on 

selliste jurisdiktsioonide suhtes asjakohaste 

meetmete võtmise eeltingimus; 

mitte üksnes ühiste vastumeetmete või 

reageeringutena nende kahjulikele 

tavadele, vaid – vaatamata komisjoni 

jõupingutustele – ka nende väljaselgitamise 

ja vastavate kriteeriumite osas; toetab 

seepärast kindlalt komisjoni 2012. aasta 

ettepanekut, mis sisaldab olulisi 

kriteeriume lisaks läbipaistvusele ja 

teabevahetusele ka õiglase konkurentsi 

tagamiseks; peab aga kahetsusväärseks, et 

ettepaneku aluseks olid OECD aegunud 

1998. aasta kriteeriumid kahjulike 

maksumeetmete määratlemise kohta, ja 

eelkõige, et koostööst keelduvate 

jurisdiktsioonide nimekirja avaldamine 

komisjoni 17. juuni 2015. aasta 

maksupaketis, milline nimekiri koostati 

olemasolevate riiklike nimekirjade põhjal, 

järgides nn ühise nimetaja põhimõtet, ei 

põhine sisulistel kriteeriumidel ja seega 

jäetakse välja suur hulk tähtsaid 

maksuplaneerimise jurisdiktsioone ELis 

ja väljaspool ELi; rõhutab, et sellise 

loogika järgi on maksuplaneerimise 

jurisdiktsioonidel ajend mõjutada 

üksikuid liikmesriike eemaldama neid 

oma riiklikest nimekirjadest, näiteks 

väites, et nad vahetavad teavet 

erafinantsvarade kohta (millest ei piisa 

sugugi ettevõtjate maksude vältimise 

põhjendamiseks) ja et see mõjutab ELi 

kategooriatesse jagamist; rõhutab, et 

sellise nimekirja koostamine on selliste 

jurisdiktsioonide suhtes asjakohaste 

meetmete võtmise eeltingimus; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  515 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 60 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

60. rõhutab, et maksukonkurents ei piirdu 

kaugeltki liikmesriikide ning nende sõltlas- 

või assotsieerunud territooriumitega, ning 

et enamikul kõnealustest tavadest on 

rahvusvaheline mõõde, mille annab kasumi 

ümberpaigutamine madalate 

maksumääradega või maksuvabadesse või 

pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonidesse, kus sageli olulist 

majandustegevust ei toimu; taunib asjaolu, 

et liikmesriikidel puudub kõigi 

jurisdiktsioonide kooskõlastatud käsitus, 

mitte üksnes ühiste vastumeetmete või 

reageeringutena nende kahjulikele 

tavadele, vaid – vaatamata komisjoni 

jõupingutustele – ka nende väljaselgitamise 

ja vastavate kriteeriumite osas; toetab 

seepärast kindlalt komisjoni 2012. aasta 

ettepanekut, mis sisaldab olulisi 

kriteeriume lisaks läbipaistvusele ja 

teabevahetusele ka õiglase konkurentsi 

tagamiseks, samuti ka koostööst keelduvate 

jurisdiktsioonide nimekirja avaldamist 

komisjoni 17. juuni 2015. aasta 

maksupaketis, milline nimekiri koostati 

olemasolevate riiklike nimekirjade põhjal, 

järgides nn ühise nimetaja põhimõtet; 

rõhutab, et sellise nimekirja koostamine on 

selliste jurisdiktsioonide suhtes asjakohaste 

meetmete võtmise eeltingimus; 

60. rõhutab, et maksukonkurents ei piirdu 

kaugeltki liikmesriikide ning nende sõltlas- 

või assotsieerunud territooriumitega, ning 

et enamikul kõnealustest tavadest on 

rahvusvaheline mõõde, mille annab kasumi 

ümberpaigutamine madalate 

maksumääradega või maksuvabadesse või 

pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonidesse, kus sageli olulist 

majandustegevust ei toimu; taunib asjaolu, 

et liikmesriikidel puudub kõigi 

jurisdiktsioonide kooskõlastatud käsitus, 

mitte üksnes ühiste vastumeetmete või 

reageeringutena nende kahjulikele 

tavadele, vaid – vaatamata komisjoni 

jõupingutustele – ka nende väljaselgitamise 

ja vastavate kriteeriumite osas; toetab 

seepärast kindlalt komisjoni 2012. aasta 

ettepanekut, mis sisaldab olulisi 

kriteeriume lisaks läbipaistvusele ja 

teabevahetusele ka õiglase konkurentsi 

tagamiseks, samuti ka koostööst keelduvate 

jurisdiktsioonide nimekirja avaldamist 

komisjoni 17. juuni 2015. aasta 

maksupaketis, milline nimekiri koostati 

olemasolevate riiklike nimekirjade põhjal, 

järgides nn ühise nimetaja põhimõtet; 

mõistab hukka selle, et teatud 

liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile 

avaldatakse survet, et nad oma vastavad 

nimekirjad tagasi võtaksid; rõhutab, et 

sellise nimekirja koostamine on selliste 

jurisdiktsioonide suhtes asjakohaste 

meetmete võtmise eeltingimus ning sellele 

peaks varsti järgnema maksuparadiiside 

ühine määratlemine ja nimekirja kantud 

jurisdiktsioonide suhtes kehtestatud 

sanktsioonide ühine käsitusviis; julgustab 

Euroopa Komisjoni astuma nimekirjaga 

seoses järgmist sammu ja hindama, kas 

Euroopa riigid austavad ka hea 

maksuhaldustava põhimõtteid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  516 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 60 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

60. rõhutab, et maksukonkurents ei piirdu 

kaugeltki liikmesriikide ning nende sõltlas- 

või assotsieerunud territooriumitega, ning 

et enamikul kõnealustest tavadest on 

rahvusvaheline mõõde, mille annab kasumi 

ümberpaigutamine madalate 

maksumääradega või maksuvabadesse või 

pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonidesse, kus sageli olulist 

majandustegevust ei toimu; taunib asjaolu, 

et liikmesriikidel puudub kõigi 

jurisdiktsioonide kooskõlastatud käsitus, 

mitte üksnes ühiste vastumeetmete või 

reageeringutena nende kahjulikele 

tavadele, vaid – vaatamata komisjoni 

jõupingutustele – ka nende väljaselgitamise 

ja vastavate kriteeriumite osas; toetab 

seepärast kindlalt komisjoni 2012. aasta 

ettepanekut, mis sisaldab olulisi 

kriteeriume lisaks läbipaistvusele ja 

teabevahetusele ka õiglase konkurentsi 

tagamiseks, samuti ka koostööst keelduvate 

jurisdiktsioonide nimekirja avaldamist 

komisjoni 17. juuni 2015. aasta 

maksupaketis, milline nimekiri koostati 

olemasolevate riiklike nimekirjade põhjal, 

järgides nn ühise nimetaja põhimõtet; 

rõhutab, et sellise nimekirja koostamine on 

selliste jurisdiktsioonide suhtes asjakohaste 

meetmete võtmise eeltingimus; 

60. rõhutab, et maksukonkurents ei piirdu 

kaugeltki liikmesriikide ning nende sõltlas- 

või assotsieerunud territooriumitega, ning 

et enamikul kõnealustest tavadest on 

rahvusvaheline mõõde, mille annab kasumi 

ümberpaigutamine madalate 

maksumääradega või maksuvabadesse või 

pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonidesse, kus sageli olulist 

majandustegevust ei toimu, ning et selline 

kriteerium, mis tuleb ELi tasandil ühiselt 

määratleda, peaks muutuma 

fundamentaalseks; taunib asjaolu, et 

liikmesriikidel puudub kõigi 

jurisdiktsioonide kooskõlastatud käsitus, 

mitte üksnes ühiste vastumeetmete või 

reageeringutena nende kahjulikele 

tavadele, vaid – vaatamata komisjoni 

jõupingutustele – ka nende väljaselgitamise 

ja vastavate kriteeriumite osas; toetab 

seepärast kindlalt komisjoni 2012. aasta 

ettepanekut, mis sisaldab olulisi 

kriteeriume lisaks läbipaistvusele ja 

teabevahetusele ka õiglase konkurentsi 

tagamiseks, samuti ka koostööst keelduvate 

jurisdiktsioonide nimekirja avaldamist 

komisjoni 17. juuni 2015. aasta 

maksupaketis, milline nimekiri koostati 

olemasolevate riiklike nimekirjade põhjal, 

järgides nn ühise nimetaja põhimõtet; 

rõhutab, et sellise nimekirja koostamine on 

selliste jurisdiktsioonide suhtes asjakohaste 

meetmete võtmise eeltingimus ning et selle 

aluseks peaks olema mitte ainult riiklikud 

nimekirjad, vaid maksuparadiiside range 

ja objektiivne määratlemine kolme 

järgmise põhikriteeriumi alusel: 

maksusoodustuste andmine 

mitteresidentidele (üksikisikutele ja 

ettevõtjatele), ilma et nõutaks olulise 

majandusliku tegevuse toimumist selles 
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riigis; oluliselt madalama tegeliku 

maksumäära tagamine (üksikisikutele ja 

ettevõtjatele) ning see, et ei tagata 

automaatset teabevahetust teiste 

jurisdiktsioonidega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  517 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 60 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

60. rõhutab, et maksukonkurents ei piirdu 

kaugeltki liikmesriikide ning nende sõltlas- 

või assotsieerunud territooriumitega, ning 

et enamikul kõnealustest tavadest on 

rahvusvaheline mõõde, mille annab kasumi 

ümberpaigutamine madalate 

maksumääradega või maksuvabadesse või 

pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonidesse, kus sageli olulist 

majandustegevust ei toimu; taunib asjaolu, 

et liikmesriikidel puudub kõigi 

jurisdiktsioonide kooskõlastatud käsitus, 

mitte üksnes ühiste vastumeetmete või 

reageeringutena nende kahjulikele 

tavadele, vaid – vaatamata komisjoni 

jõupingutustele – ka nende väljaselgitamise 

ja vastavate kriteeriumite osas; toetab 

seepärast kindlalt komisjoni 2012. aasta 

ettepanekut, mis sisaldab olulisi 

kriteeriume lisaks läbipaistvusele ja 

teabevahetusele ka õiglase konkurentsi 

tagamiseks, samuti ka koostööst keelduvate 

jurisdiktsioonide nimekirja avaldamist 

komisjoni 17. juuni 2015. aasta 

maksupaketis, milline nimekiri koostati 

olemasolevate riiklike nimekirjade põhjal, 

järgides nn ühise nimetaja põhimõtet; 

rõhutab, et sellise nimekirja koostamine on 

selliste jurisdiktsioonide suhtes asjakohaste 

60. rõhutab, et maksukonkurents ei piirdu 

kaugeltki liikmesriikide ning nende sõltlas- 

või assotsieerunud territooriumitega, ning 

et enamikul kõnealustest tavadest on 

rahvusvaheline mõõde, mille annab kasumi 

ümberpaigutamine madalate 

maksumääradega või maksuvabadesse või 

pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonidesse, kus sageli olulist 

majandustegevust ei toimu; taunib asjaolu, 

et liikmesriikidel puudub kõigi 

jurisdiktsioonide kooskõlastatud käsitus, 

mitte üksnes ühiste vastumeetmete või 

reageeringutena nende kahjulikele 

tavadele, vaid – vaatamata komisjoni 

jõupingutustele – ka nende väljaselgitamise 

ja vastavate kriteeriumite osas; toetab 

seepärast kindlalt komisjoni 2012. aasta 

ettepanekut, mis sisaldab olulisi 

kriteeriume lisaks läbipaistvusele ja 

teabevahetusele ka õiglase konkurentsi 

tagamiseks, samuti ka koostööst keelduvate 

jurisdiktsioonide nimekirja avaldamist 

komisjoni 17. juuni 2015. aasta 

maksupaketis, milline nimekiri koostati 

olemasolevate riiklike nimekirjade põhjal, 

järgides nn ühise nimetaja põhimõtet; 

rõhutab, et sellise nimekirja koostamine on 

selliste jurisdiktsioonide suhtes asjakohaste 

meetmete võtmise eeltingimus; on 
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meetmete võtmise eeltingimus; seisukohal, et see nimekiri peaks olema 

esimene saavutus protsessis, mille tulemus 

on mõiste „maksuparadiis” range ja 

objektiivne määratlus, millest saab 

lähtuda edasiste nimekirjade koostamisel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  518 

Emmanuel Maurel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 60 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

60. rõhutab, et maksukonkurents ei piirdu 

kaugeltki liikmesriikide ning nende sõltlas- 

või assotsieerunud territooriumitega, ning 

et enamikul kõnealustest tavadest on 

rahvusvaheline mõõde, mille annab kasumi 

ümberpaigutamine madalate 

maksumääradega või maksuvabadesse või 

pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonidesse, kus sageli olulist 

majandustegevust ei toimu; taunib asjaolu, 

et liikmesriikidel puudub kõigi 

jurisdiktsioonide kooskõlastatud käsitus, 

mitte üksnes ühiste vastumeetmete või 

reageeringutena nende kahjulikele 

tavadele, vaid – vaatamata komisjoni 

jõupingutustele – ka nende väljaselgitamise 

ja vastavate kriteeriumite osas; toetab 

seepärast kindlalt komisjoni 2012. aasta 

ettepanekut, mis sisaldab olulisi 

kriteeriume lisaks läbipaistvusele ja 

teabevahetusele ka õiglase konkurentsi 

tagamiseks, samuti ka koostööst keelduvate 

jurisdiktsioonide nimekirja avaldamist 

komisjoni 17. juuni 2015. aasta 

maksupaketis, milline nimekiri koostati 

olemasolevate riiklike nimekirjade põhjal, 

järgides nn ühise nimetaja põhimõtet; 

rõhutab, et sellise nimekirja koostamine on 

selliste jurisdiktsioonide suhtes 

asjakohaste meetmete võtmise 

60. rõhutab, et maksukonkurents ei piirdu 

kaugeltki liikmesriikide ning nende sõltlas- 

või assotsieerunud territooriumitega, ning 

et enamikul kõnealustest tavadest on 

rahvusvaheline mõõde, mille annab kasumi 

ümberpaigutamine madalate 

maksumääradega või maksuvabadesse või 

pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonidesse, kus sageli olulist 

majandustegevust ei toimu; taunib asjaolu, 

et liikmesriikidel puudub kõigi 

jurisdiktsioonide kooskõlastatud käsitus, 

mitte üksnes ühiste vastumeetmete või 

reageeringutena nende kahjulikele 

tavadele, vaid – vaatamata komisjoni 

jõupingutustele – ka nende väljaselgitamise 

ja vastavate kriteeriumite osas; toetab 

seepärast kindlalt komisjoni 2012. aasta 

ettepanekut, mis sisaldab olulisi 

kriteeriume lisaks läbipaistvusele ja 

teabevahetusele ka õiglase konkurentsi 

tagamiseks, samuti ka koostööst keelduvate 

jurisdiktsioonide nimekirja avaldamist 

komisjoni 17. juuni 2015. aasta 

maksupaketis, milline nimekiri koostati 

olemasolevate riiklike nimekirjade põhjal, 

järgides nn ühise nimetaja põhimõtet; 

rõhutab, et sellise nimekirja koostamisega 

peavad tingimata kaasnema seotud 

ennetusmeetmed, nagu suhte emaettevõte-

tütarettevõte muutumine või ELi 
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eeltingimus; liikmesriigist selliste jurisdiktsioonide 

poole liikuvate maksuvoogude 

kinnipidamine; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  519 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 60 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 60 a. rõhutab, et sellisesse nimekirja 

kandmise kriteeriumid ja nõude 

mittejärgimise tagajärjed peaksid olema 

eelnevalt selged; rõhutab, et hoolega tuleb 

jälgida OECD üleilmse foorumi arenguid; 

rõhutab, et nimekirja peaksid kuuluma 

ainult kolmandad riigid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  520 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 60 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 60 a. peab iseäranis kahjulikuks teatud 

krooni valduste ja sõltlasterritooriumide 

tegevust liidusiseste maksuparadiisidena, 

reklaamides end maksudest hoidumise 

keskustena, kus ettevõtjaid peaaegu et ei 

maksustata, kus on rohkem ettevõtteid kui 

elanikke ja kus enamasti ei ole ettevõtetel 

ühtegi töötajat; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  521 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 61 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

61. rõhutab, et läbipaistvuse ja 

teabevahetuse mõttes saavutas OECD oma 

tööga selles suhtes märkimisväärseid 

tulemusi; tunneb eriti heameelt 2015. 

aasta juunis ligi saja riigi allkirjastatud 

OECD mitmepoolse konventsiooni üle, 

mis käsitleb vastastikust haldusabi 

maksuküsimustes (edaspidi 

„ühiskonventsoon”) ning näeb ette 

riikidevahelise haldusalase koostöö 

maksude määramisel ja kogumisel, pidades 

eelkõige silmas võitlust maksustamise 

vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise 

vastu; 

61. rõhutab, et OECD saavutas oma tööga 

selles suhtes tulemusi ainult paberil ning 

et 2015. aasta juunis ligi saja riigi 

allkirjastatud OECD mitmepoolne 

konventsioon, mis käsitleb vastastikust 

haldusabi maksuküsimustes (edaspidi 

„ühiskonventsoon”) ning näeb ette 

riikidevahelise haldusalase koostöö 

maksude määramisel ja kogumisel, pidades 

eelkõige silmas võitlust maksustamise 

vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise 

vastu, ei toonud selles võitluses kaasa 

tegelikke märkimisväärseid muudatusi; on 

sellega seoses mures levinud nn 

konstruktiivse mittejärgimise tava pärast, 

mille puhul riigid järgivad teoorias 

rahvusvahelisi standardeid, kuid ei 

muuda praktikas oma lähenemisviisi 

äriühingute maksustamisele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  522 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 61 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

61. rõhutab, et läbipaistvuse ja 

teabevahetuse mõttes saavutas OECD oma 

tööga selles suhtes märkimisväärseid 

tulemusi; tunneb eriti heameelt 2015. aasta 

juunis ligi saja riigi allkirjastatud OECD 

mitmepoolse konventsiooni üle, mis 

61. rõhutab, et läbipaistvuse ja 

teabevahetuse mõttes edeneb OECD töö 

üleilmsel tasandil, kuid on väga piiratud; 

tunneb eriti heameelt 2015. aasta juunis ligi 

saja riigi allkirjastatud OECD mitmepoolse 

konventsiooni üle, mis käsitleb vastastikust 
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käsitleb vastastikust haldusabi 

maksuküsimustes (edaspidi 

„ühiskonventsoon”) ning näeb ette 

riikidevahelise haldusalase koostöö 

maksude määramisel ja kogumisel, pidades 

eelkõige silmas võitlust maksustamise 

vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise 

vastu; 

haldusabi maksuküsimustes (edaspidi 

„ühiskonventsoon”) ning näeb ette 

riikidevahelise haldusalase koostöö 

maksude määramisel ja kogumisel, pidades 

eelkõige silmas võitlust maksustamise 

vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise 

vastu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  523 

Brian Hayes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 62 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. rõhutab siiski, et OECD töö oma 

varasema koostööd vältivate 

maksuparadiiside nimekirjaga põhines 

poliitilisel protsessil, mis põhjustas 

meelevaldseid kompromisse juba 

nimekirja kriteeriumide kehtestamisel, 

näiteks nõue sõlmida maksulepingud 12 

muu riigiga, ning mille tagajärjel ei 

loetud mitte ühtegi jurisdiktsiooni 

koostööd vältivaks maksuparadiisiks; 

rõhutab, et praegune lähenemisviis 

põhineb endiselt kriteeriumidel, mis 

käsitlevad maksude läbipaistvust ja 

teabevahetust ning ei ole piisavalt 

laiahaardelised teatud maksutavade 

kahjulikkuse käsitlemiseks; märgib, et 

hoolimata oma headest külgedest piirab 

see OECD käsituse asjakohasust selliste 

maksujurisdiktsioonide 

kindlaksmääramisel, mis on 

maksustamise vältimise ja kahjuliku 

maksukonkurentsi tugisambad kõikjal 

maailmas; rõhutab eelkõige, et selles 

käsituses ei anta kvalitatiivseid näitajaid, 

millega objektiivselt hinnata kooskõla 

heade valitsemistavadega, ega võeta 

arvesse selliseid kvantitatiivseid andmeid 

nagu arvestuslik kasum, sissetulevad ja 

välja jäetud 
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väljaminevad rahavood ning nende seos 

(või seose puudumine) antud 

jurisdiktsiooni tegeliku majandusliku 

olukorraga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  524 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja Kari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 62 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. rõhutab siiski, et OECD töö oma 

varasema koostööd vältivate 

maksuparadiiside nimekirjaga põhines 

poliitilisel protsessil, mis põhjustas 

meelevaldseid kompromisse juba nimekirja 

kriteeriumide kehtestamisel, näiteks nõue 

sõlmida maksulepingud 12 muu riigiga, 

ning mille tagajärjel ei loetud mitte ühtegi 

jurisdiktsiooni koostööd vältivaks 

maksuparadiisiks; rõhutab, et praegune 

lähenemisviis põhineb endiselt 

kriteeriumidel, mis käsitlevad maksude 

läbipaistvust ja teabevahetust ning ei ole 

piisavalt laiahaardelised teatud 

maksutavade kahjulikkuse käsitlemiseks; 

märgib, et hoolimata oma headest 

külgedest piirab see OECD käsituse 

asjakohasust selliste 

maksujurisdiktsioonide 

kindlaksmääramisel, mis on maksustamise 

vältimise ja kahjuliku maksukonkurentsi 

tugisambad kõikjal maailmas; rõhutab 

eelkõige, et selles käsituses ei anta 

kvalitatiivseid näitajaid, millega 

objektiivselt hinnata kooskõla heade 

valitsemistavadega, ega võeta arvesse 

selliseid kvantitatiivseid andmeid nagu 

arvestuslik kasum, sissetulevad ja 

väljaminevad rahavood ning nende seos 

(või seose puudumine) antud 

jurisdiktsiooni tegeliku majandusliku 

62. rõhutab siiski, et OECD töö oma 

varasema koostööd vältivate 

maksuparadiiside nimekirjaga põhines 

poliitilisel protsessil, mis põhjustas 

meelevaldseid kompromisse juba nimekirja 

kriteeriumide kehtestamisel, näiteks nõue 

sõlmida maksulepingud 12 muu riigiga, 

ning mille tagajärjel ei loetud mitte ühtegi 

jurisdiktsiooni koostööd vältivaks 

maksuparadiisiks; rõhutab, et praegune 

lähenemisviis põhineb endiselt 

kriteeriumidel, mis käsitlevad maksude 

läbipaistvust ja teabevahetust ning ei ole 

piisavalt laiahaardelised teatud 

maksutavade kahjulikkuse käsitlemiseks; 

märgib, et hoolimata oma headest 

külgedest piirab see OECD käsituse 

asjakohasust selliste 

maksujurisdiktsioonide 

kindlaksmääramisel, mis on maksustamise 

vältimise ja kahjuliku maksukonkurentsi 

tugisambad kõikjal maailmas; rõhutab 

eelkõige, et selles käsituses ei anta 

kvalitatiivseid näitajaid, millega 

objektiivselt hinnata kooskõla heade 

valitsemistavadega, ega võeta arvesse 

selliseid kvantitatiivseid andmeid nagu 

arvestuslik kasum, sissetulevad ja 

väljaminevad rahavood ning nende seos 

(või seose puudumine) antud 

jurisdiktsiooni tegeliku majandusliku 

olukorraga; lisaks peab kahetsusväärseks, 
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olukorraga; et objektiivsete sisuliste kriteeriumide 

puudumine maksuparadiiside 

määratlemisel teeb võimalikuks 

maksudega mitteseotud või isegi 

geopoliitilised määratlused; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  525 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 62 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

62. rõhutab siiski, et OECD töö oma 

varasema koostööd vältivate 

maksuparadiiside nimekirjaga põhines 

poliitilisel protsessil, mis põhjustas 

meelevaldseid kompromisse juba nimekirja 

kriteeriumide kehtestamisel, näiteks nõue 

sõlmida maksulepingud 12 muu riigiga, 

ning mille tagajärjel ei loetud mitte ühtegi 

jurisdiktsiooni koostööd vältivaks 

maksuparadiisiks; rõhutab, et praegune 

lähenemisviis põhineb endiselt 

kriteeriumidel, mis käsitlevad maksude 

läbipaistvust ja teabevahetust ning ei ole 

piisavalt laiahaardelised teatud 

maksutavade kahjulikkuse käsitlemiseks; 

märgib, et hoolimata oma headest 

külgedest piirab see OECD käsituse 

asjakohasust selliste 

maksujurisdiktsioonide 

kindlaksmääramisel, mis on maksustamise 

vältimise ja kahjuliku maksukonkurentsi 

tugisambad kõikjal maailmas; rõhutab 

eelkõige, et selles käsituses ei anta 

kvalitatiivseid näitajaid, millega 

objektiivselt hinnata kooskõla heade 

valitsemistavadega, ega võeta arvesse 

selliseid kvantitatiivseid andmeid nagu 

arvestuslik kasum, sissetulevad ja 

väljaminevad rahavood ning nende seos 

(või seose puudumine) antud 

jurisdiktsiooni tegeliku majandusliku 

62. rõhutab siiski, et OECD töö oma 

varasema koostööd vältivate 

maksuparadiiside nimekirjaga põhines 

poliitilisel protsessil, mis põhjustas 

meelevaldseid kompromisse juba nimekirja 

kriteeriumide kehtestamisel, näiteks nõue 

sõlmida maksulepingud 12 muu riigiga, 

ning mille tagajärjel ei loetud mitte ühtegi 

jurisdiktsiooni koostööd vältivaks 

maksuparadiisiks; rõhutab, et praegune 

lähenemisviis põhineb endiselt 

kriteeriumidel, mis käsitlevad maksude 

läbipaistvust ja teabevahetust ning ei ole 

piisavalt laiahaardelised teatud 

maksutavade kahjulikkuse käsitlemiseks, 

nagu nullilähedased maksumäärad 

äriühingutele ja piisava majandusliku 

sisu kriteeriumi väljajätmine; märgib, et 

hoolimata oma headest külgedest piirab see 

OECD käsituse asjakohasust selliste 

maksujurisdiktsioonide 

kindlaksmääramisel, mis on maksustamise 

vältimise ja kahjuliku maksukonkurentsi 

tugisambad kõikjal maailmas; rõhutab 

eelkõige, et selles käsituses ei anta 

kvalitatiivseid näitajaid, millega 

objektiivselt hinnata kooskõla heade 

valitsemistavadega, ega võeta arvesse 

selliseid kvantitatiivseid andmeid nagu 

arvestuslik kasum, sissetulevad ja 

väljaminevad rahavood ning nende seos 
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olukorraga; (või seose puudumine) antud 

jurisdiktsiooni tegeliku majandusliku 

olukorraga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  526 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 63 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

63. toonitab lisaks asjaolu, et neid 

nimekirju saab kasutada riikide tasandil 

riiklike kaitse-eeskirjade ja maksustamise 

vältimise vastaste eeskirjade (nt piirangud 

soodustustele, põhieesmärkide testi 

rakendamine, eeskirjad välismaistele 

kontrollitavatele äriühingutele jne) 

rakendamiseks kolmandate riikide suhtes 

ning et selliste nimekirjade piirangud 

võivad seepärast piirata ka kahjulike 

maksutavade vastaste riiklike meetmete 

ulatust ja tõhusust; 

63. toonitab lisaks asjaolu, et neid 

nimekirju saab kasutada riikide tasandil 

riiklike kaitse-eeskirjade ja maksustamise 

vältimise vastaste eeskirjade (nt piirangud 

soodustustele, põhieesmärkide testi 

rakendamine, eeskirjad välismaistele 

kontrollitavatele äriühingutele, eeskirjad 

riiklike arengu rahastamise asutuste 

investeeringute kohta börsivälistesse 

ettevõtetesse jne) rakendamiseks 

kolmandate riikide suhtes ning et selliste 

nimekirjade piirangud võivad seepärast 

piirata ka kahjulike maksutavade vastaste 

riiklike meetmete ulatust ja tõhusust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  527 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 64 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

64. on veendunud, et siseturul õiglase 

konkurentsi tagamisel ja liikmesriikide 

maksubaasi kaitsmisel sõltub väga palju 

tegelemisest nõrgima lüliga seoses 

64. on veendunud, et siseturul õiglase 

konkurentsi tagamisel ja liikmesriikide 

maksubaasi kaitsmisel sõltub väga palju 

tegelemisest nõrgima lüliga seoses 
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madalate maksumäärade või maksuvabade 

või pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonide koostoimega, sest nn 

maksulüüs kolmandatesse riikidesse (nt 

maksu kinni pidamata jätmine), sõltumata 

nende riikide maksutavadest, suurendab 

märgatavalt maksustamise vältimise 

võimalusi ELis; 

madalate maksumäärade või maksuvabade 

või pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonide koostoimega, sest nn 

maksulüüs kolmandatesse riikidesse (nt 

maksu kinni pidamata jätmine), sõltumata 

nende riikide maksutavadest, suurendab 

märgatavalt maksustamise vältimise 

võimalusi ELis; toonitab, et võttes arvesse 

maksubaasi kahanemist ja kasumi 

ümberpaigutamist käsitlevaid 

ettepanekuid[1], võivad liikmesriigid 

ennetada lepinguks kõige soodsama riigi 

otsimist ja muid lepingute kuritarvitamise 

võimalikke vorme, muutes kolmandate 

riikidega sõlmitud maksulepinguid, 

millega liiga sageli võetakse 

maksustamisõigused arenguriikidelt ära 

ja vähendatakse nende jaoks maksude 

kinnipidamisaega; soovitab luua 

maksulepingute Euroopa mudeli, mis 

võiks asendada kõik ELi riikide 

maksualased lepingud või paljud neist, 

alustades tuhandetest kahepoolsetest 

lepingutest, ning mis vähendaks 

bürokraatiat ja maksusüsteemide vahelisi 

lünki; 

 [1] 

http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-

discussion-draft-beps-action-6-prevent-

treaty-abuse.pdf. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  528 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 64 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

64. on veendunud, et siseturul õiglase 

konkurentsi tagamisel ja liikmesriikide 

maksubaasi kaitsmisel sõltub väga palju 

tegelemisest nõrgima lüliga seoses 

64. on veendunud, et siseturul õiglase 

konkurentsi tagamisel ja liikmesriikide 

maksubaasi kaitsmisel sõltub väga palju 

tegelemisest nõrgima lüliga seoses 

http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-discussion-draft-beps-action-6-prevent-treaty-abuse.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-discussion-draft-beps-action-6-prevent-treaty-abuse.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-discussion-draft-beps-action-6-prevent-treaty-abuse.pdf
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madalate maksumäärade või maksuvabade 

või pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonide koostoimega, sest nn 

maksulüüs kolmandatesse riikidesse (nt 

maksu kinni pidamata jätmine), sõltumata 

nende riikide maksutavadest, suurendab 

märgatavalt maksustamise vältimise 

võimalusi ELis; 

madalate maksumäärade või maksuvabade 

või pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonide koostoimega, sest nn 

maksulüüs kolmandatesse riikidesse (nt 

maksu kinni pidamata jätmine välispiiril), 

sõltumata nende riikide maksutavadest, 

suurendab märgatavalt maksustamise 

vältimise võimalusi ELis; leiab, et 

koostööst keelduvate jurisdiktsioonide 

suhtes tuleks kohaldada sanktsioone; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  529 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 64 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

64. on veendunud, et siseturul õiglase 

konkurentsi tagamisel ja liikmesriikide 

maksubaasi kaitsmisel sõltub väga palju 

tegelemisest nõrgima lüliga seoses 

madalate maksumäärade või maksuvabade 

või pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonide koostoimega, sest nn 

maksulüüs kolmandatesse riikidesse (nt 

maksu kinni pidamata jätmine), sõltumata 

nende riikide maksutavadest, suurendab 

märgatavalt maksustamise vältimise 

võimalusi ELis; 

64. on veendunud, et siseturul õiglase 

konkurentsi tagamisel ja liikmesriikide 

maksubaasi kaitsmisel sõltub väga palju 

tegelemisest nõrgima lüliga seoses 

madalate maksumäärade või maksuvabade 

või pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonide koostoimega – pidades 

meeles, et maksumäärad kuuluvad 

liikmesriikide pädevusse –, sest nn 

maksulüüs kolmandatesse riikidesse (nt 

maksu kinni pidamata jätmine), sõltumata 

nende riikide maksutavadest, suurendab 

märgatavalt maksustamise vältimise 

võimalusi ELis; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  530 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 64 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

64. on veendunud, et siseturul õiglase 

konkurentsi tagamisel ja liikmesriikide 

maksubaasi kaitsmisel sõltub väga palju 

tegelemisest nõrgima lüliga seoses 

madalate maksumäärade või maksuvabade 

või pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonide koostoimega, sest nn 

maksulüüs kolmandatesse riikidesse (nt 

maksu kinni pidamata jätmine), sõltumata 

nende riikide maksutavadest, suurendab 

märgatavalt maksustamise vältimise 

võimalusi ELis; 

64. on veendunud, et siseturul õiglase 

konkurentsi tagamisel ja liikmesriikide 

maksubaasi kaitsmisel sõltub väga palju 

tegelemisest nõrgima lüliga seoses 

madalate maksumäärade või maksuvabade 

või pangasaladusega kaitstud 

jurisdiktsioonide koostoimega, sest nn 

maksulüüs kolmandatesse riikidesse, 

sõltumata nende riikide maksutavadest, 

suurendab märgatavalt maksustamise 

vältimise võimalusi ELis; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  531 

Paul Tang 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 65 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

65. rõhutab, et liikmesriikide 

kooskõlastatud käsitus nii arengu- kui 

arenenud riikide suhtes võib osutuda 

kahjulike maksutavadega võitlemisel ja 

maksuküsimustes vastastikkuse 

suurendamisel palju tõhusamaks; 

65. rõhutab, et liikmesriikide 

kooskõlastatud käsitus nii arengu- kui 

arenenud riikide suhtes, võttes arvesse 

olemasolevaid kahepoolseid 

maksulepinguid, võib osutuda kahjulike 

maksutavadega võitlemisel ja 

maksuküsimustes vastastikkuse 

suurendamisel palju tõhusamaks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  532 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 66 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

66. rõhutab, et nii ELi kui ka G20 surve 

tõttu maksustamise läbipaistvuse 

küsimuses ja arvestades finants- ja 

majanduskriisi on mõned kolmandad riigid 

lõpuks allkirjastanud ELiga maksualase 

teabevahetuse lepingud, mis peaks 

koostööd nende riikidega parandama; juhib 

tähelepanu sellele, et Šveitsiga allkirjastati 

leping 2015. aasta mais pärast pikka nn 

üleminekuperioodi, mille kestel see ELi 

tähtis kaubanduspartner sai tänu oma 

pikaajalisele kandidaatriigi staatusele kasu 

privilegeeritud juurdepääsust ühtsele 

turule, samas ei teinud aga koostööd 

muudes valdkondades, eriti maksustamise 

valdkonnas; 

66. rõhutab, et nii ELi kui ka G20 surve 

tõttu maksustamise läbipaistvuse 

küsimuses ja arvestades finants- ja 

majanduskriisi on mõned kolmandad riigid 

lõpuks allkirjastanud ELiga maksualase 

teabevahetuse lepingud, mis peaks 

koostööd nende riikidega parandama; juhib 

tähelepanu sellele, et Šveitsiga allkirjastati 

leping 2015. aasta mais pärast pikka nn 

üleminekuperioodi, mille kestel see ELi 

tähtis kaubanduspartner sai tänu oma 

pikaajalisele kandidaatriigi staatusele kasu 

privilegeeritud juurdepääsust ühtsele 

turule, samas ei teinud aga koostööd 

muudes valdkondades, eriti maksustamise 

valdkonnas; rõhutab, et kuigi Šveits on 

võtnud endale automaatse teabevahetuse 

kohustuse, on olemas oht, et samaaegselt 

rakendab ta tulevikus muid potentsiaalselt 

kahjulikke maksumeetmeid; loodab, et 

Šveitsi ametiasutused ratifitseerivad uue 

lepingu ja rakendavad seda riiklikus 

õiguses võimalikult kiiresti, et automaatne 

teabevahetus muutuks tegelikkuseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  533 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 66 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

66. rõhutab, et nii ELi kui ka G20 surve 

tõttu maksustamise läbipaistvuse 

küsimuses ja arvestades finants- ja 

majanduskriisi on mõned kolmandad riigid 

lõpuks allkirjastanud ELiga maksualase 

teabevahetuse lepingud, mis peaks 

koostööd nende riikidega parandama; juhib 

tähelepanu sellele, et Šveitsiga allkirjastati 

leping 2015. aasta mais pärast pikka nn 

66. rõhutab, et nii ELi kui ka G20 surve 

tõttu maksustamise läbipaistvuse 

küsimuses ja arvestades finants- ja 

majanduskriisi on mõned kolmandad riigid 

lõpuks allkirjastanud ELiga maksualase 

teabevahetuse lepingud, mis peaks 

koostööd nende riikidega parandama; juhib 

tähelepanu sellele, et Šveitsiga allkirjastati 

leping 2015. aasta mais pärast pikka nn 
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üleminekuperioodi, mille kestel see ELi 

tähtis kaubanduspartner sai tänu oma 

pikaajalisele kandidaatriigi staatusele 
kasu privilegeeritud juurdepääsust ühtsele 

turule, samas ei teinud aga koostööd 

muudes valdkondades, eriti maksustamise 

valdkonnas; 

üleminekuperioodi, mille kestel see ELi 

tähtis kaubanduspartner sai kasu 

privilegeeritud juurdepääsust ühtsele 

turule, samas ei teinud aga koostööd 

muudes valdkondades, eriti maksustamise 

valdkonnas; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  534 

Thomas Mann 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 66 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

66. rõhutab, et nii ELi kui ka G20 surve 

tõttu maksustamise läbipaistvuse 

küsimuses ja arvestades finants- ja 

majanduskriisi on mõned kolmandad 

riigid lõpuks allkirjastanud ELiga 

maksualase teabevahetuse lepingud, mis 

peaks koostööd nende riikidega 

parandama; juhib tähelepanu sellele, et 

Šveitsiga allkirjastati leping 2015. aasta 

mais pärast pikka nn üleminekuperioodi, 

mille kestel see ELi tähtis 

kaubanduspartner sai tänu oma 

pikaajalisele kandidaatriigi staatusele kasu 

privilegeeritud juurdepääsust ühtsele 

turule, samas ei teinud aga koostööd 

muudes valdkondades, eriti maksustamise 

valdkonnas; 

66. rõhutab, et nii ELi kui ka G20 surve 

tõttu maksustamise läbipaistvuse 

küsimuses ja arvestades finants-, 

majandus- ja võlakriisi on mõned 

kolmandad riigid lõpuks allkirjastanud 

ELiga maksualase teabevahetuse lepingud, 

mis peaks koostööd nende riikidega 

parandama; juhib tähelepanu sellele, et 

Šveitsiga allkirjastati leping 2015. aasta 

mais pärast pikka nn üleminekuperioodi, 

mille kestel see ELi tähtis 

kaubanduspartner sai tänu oma 

pikaajalisele kandidaatriigi staatusele kasu 

privilegeeritud juurdepääsust ühtsele 

turule, samas ei teinud aga koostööd 

muudes valdkondades, eriti maksustamise 

valdkonnas; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  535 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 66 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 66 a. märgib, et hoolimata 

käimasolevatest läbirääkimistest on 

edusammud aeglased sarnaste 

koostöölepingute sõlmimisel San Marino, 

Monaco, Liechtensteini ja Andorraga; 

peab kahetsusväärseks, et Euroopa 

Komisjonil ei ole sarnast Euroopa 

mandaati automaatse teabevahetuse 

lepingute läbirääkimiste alustamiseks 

ülemereterritooriumidega, kelle suhtes 

kehtib praegu ELi hoiuste intresside 

maksustamise direktiiv; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  536 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 66 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 66 b. peab tervitatavaks, et Ameerika 

Ühendriigid on olnud esirinnas 

maksupettuse ja maksudest 

kõrvalehoidumise vastases võitluses, 

eelkõige pankade ja teiste maksustamise 

vältimist hõlbustavate 

finantseerimisasutuste vastu, kuid taunib 

asjaolu, et USA meetmed tegelike 

tulusaajate kohta teabe kogumiseks on 

peaasjalikult ühepoolsed ja et mõned USA 

osariigid, nagu Delaware, pakuvad 

ärisaladuste range kaitse võimalust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  537 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 
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 ET 

Kari, Matt Carthy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 67 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

67. märgib murega, et eriti haavatavad on 

äriühingute maksustamise vältimisega 

seotud tegevuse suhtes paljud arenguriigid 

ning et peamine põhjus, miks 

arenguriikidel tulu saamata jääb, on 

hargmaiste ettevõtjate siirdehindade 

kasutamise tavad1 ; rõhutab ka seda, et 

sellistel riikidel on väga nõrk 

läbirääkimispositsioon teatavate 

hargmaiste ettevõtjate või välismaiste 

otseinvestorite suhtes, kes otsivad 

maailmast kõige paremaid 

maksusoodustusi ja -vabastusi; taunib 

asjaolu, et mõnede hinnangute kohaselt2 

ulatub igal aastal riikide eelarvetesse 

laekumata jäänud maksutulu ligikaudu 125 

miljardi euroni; 

67. märgib murega, et eriti haavatavad on 

äriühingute maksustamise vältimisega 

seotud tegevuse suhtes paljud arenguriigid 

ning et peamine põhjus, miks 

arenguriikidel tulu saamata jääb, on 

hargmaiste ettevõtjate siirdehindade 

kasutamise tavad1 ; rõhutab ka seda, et 

sellistel riikidel on väga nõrk 

läbirääkimispositsioon teatavate 

hargmaiste ettevõtjate või välismaiste 

otseinvestorite suhtes, kes otsivad 

maailmast kõige paremaid 

maksusoodustusi ja -vabastusi; taunib 

asjaolu, et mõnede hinnangute kohaselt2 

ulatub igal aastal riikide eelarvetesse 

laekumata jäänud maksutulu ligikaudu 125 

miljardi euroni; taunib ka seda, et 

arenguriikidega sõlmitud 

maksulepingutes võetakse arenguriikidelt 

maksustamisõigused ära ja vähendatakse 

maksude kinnipidamisaega; 

__________________ __________________ 

1 Euroopa Parlamendi 2014. aasta aprilli 

uuring „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” (Maksutulu kasutuselevõtt 

arenguriikides: küsimused ja probleemid). 

1 Euroopa Parlamendi 2014. aasta aprilli 

uuring „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” (Maksutulu kasutuselevõtt 

arenguriikides: küsimused ja probleemid). 

2 Organisatsiooni Christian Aid 2008. aasta 

aruanne. 

2 Organisatsiooni Christian Aid 2008. aasta 

aruanne. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  538 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 67 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

67. märgib murega, et eriti haavatavad on 

äriühingute maksustamise vältimisega 

seotud tegevuse suhtes paljud arenguriigid 

ning et peamine põhjus, miks 

arenguriikidel tulu saamata jääb, on 

hargmaiste ettevõtjate siirdehindade 

kasutamise tavad1 ; rõhutab ka seda, et 

sellistel riikidel on väga nõrk 

läbirääkimispositsioon teatavate 

hargmaiste ettevõtjate või välismaiste 

otseinvestorite suhtes, kes otsivad 

maailmast kõige paremaid 

maksusoodustusi ja -vabastusi; taunib 

asjaolu, et mõnede hinnangute kohaselt2 

ulatub igal aastal riikide eelarvetesse 

laekumata jäänud maksutulu ligikaudu 125 

miljardi euroni; 

67. märgib murega, et eriti haavatavad on 

äriühingute maksustamise vältimisega 

seotud tegevuse suhtes paljud arenguriigid 

ning et peamine põhjus, miks 

arenguriikidel tulu saamata jääb, on 

hargmaiste ettevõtjate siirdehindade 

kasutamise tavad1 ; rõhutab ka seda, et 

sellistel riikidel on väga nõrk 

läbirääkimispositsioon teatavate 

hargmaiste ettevõtjate või välismaiste 

otseinvestorite suhtes, kes otsivad 

maailmast kõige paremaid 

maksusoodustusi ja -vabastusi; taunib 

asjaolu, et mõnede hinnangute kohaselt2 

ulatub igal aastal riikide eelarvetesse 

laekumata jäänud maksutulu ligikaudu 125 

miljardi euroni; hoiatab, et kui praegu 

midagi ette ei võeta, võivad mõned neist 

arenguriikidest muutuda tulevikus 

maksuparadiisideks; 

__________________ __________________ 

1 Euroopa Parlamendi 2014. aasta aprilli 

uuring „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” (Maksutulu kasutuselevõtt 

arenguriikides: küsimused ja probleemid). 

1 Euroopa Parlamendi 2014. aasta aprilli 

uuring „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” (Maksutulu kasutuselevõtt 

arenguriikides: küsimused ja probleemid). 

2 Organisatsiooni Christian Aid 2008. aasta 

aruanne. 

2 Organisatsiooni Christian Aid 2008. aasta 

aruanne. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  539 

Ulla Tørnæs 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 67 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

67. märgib murega, et eriti haavatavad on 

äriühingute maksustamise vältimisega 

seotud tegevuse suhtes paljud arenguriigid 

ning et peamine põhjus, miks 

67. märgib murega, et eriti haavatavad on 

äriühingute maksustamise vältimisega 

seotud tegevuse suhtes paljud arenguriigid 

ning et peamine põhjus, miks 
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arenguriikidel tulu saamata jääb, on 

hargmaiste ettevõtjate siirdehindade 

kasutamise tavad1 ; rõhutab ka seda, et 

sellistel riikidel on väga nõrk 

läbirääkimispositsioon teatavate 

hargmaiste ettevõtjate või välismaiste 

otseinvestorite suhtes, kes otsivad 

maailmast kõige paremaid 

maksusoodustusi ja -vabastusi; taunib 

asjaolu, et mõnede hinnangute kohaselt2 

ulatub igal aastal riikide eelarvetesse 

laekumata jäänud maksutulu ligikaudu 125 

miljardi euroni; 

arenguriikidel tulu saamata jääb, on 

hargmaiste ettevõtjate siirdehindade 

kasutamise tavad1 ; rõhutab ka seda, et 

sellistel riikidel on väga nõrk 

läbirääkimispositsioon teatavate 

hargmaiste ettevõtjate või välismaiste 

otseinvestorite suhtes; taunib asjaolu, et 

mõnede hinnangute kohaselt2 ulatub igal 

aastal riikide eelarvetesse laekumata 

jäänud maksutulu ligikaudu 125 miljardi 

euroni; 

__________________ __________________ 

1 Euroopa Parlamendi 2014. aasta aprilli 

uuring „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” (Maksutulu kasutuselevõtt 

arenguriikides: küsimused ja probleemid). 

1 Euroopa Parlamendi 2014. aasta aprilli 

uuring „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” (Maksutulu kasutuselevõtt 

arenguriikides: küsimused ja probleemid). 

2 Organisatsiooni Christian Aid 2008. aasta 

aruanne. 

2 Organisatsiooni Christian Aid 2008. aasta 

aruanne. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  540 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 67 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

67. märgib murega, et eriti haavatavad on 

äriühingute maksustamise vältimisega 

seotud tegevuse suhtes paljud arenguriigid 

ning et peamine põhjus, miks 

arenguriikidel tulu saamata jääb, on 

hargmaiste ettevõtjate siirdehindade 

kasutamise tavad1 ; rõhutab ka seda, et 

sellistel riikidel on väga nõrk 

läbirääkimispositsioon teatavate 

hargmaiste ettevõtjate või välismaiste 

otseinvestorite suhtes, kes otsivad 

maailmast kõige paremaid 

67. märgib murega, et eriti haavatavad on 

äriühingute maksustamise vältimisega 

seotud tegevuse suhtes paljud arenguriigid 

ning et peamine põhjus, miks 

arenguriikidel tulu saamata jääb, on 

hargmaiste ettevõtjate siirdehindade 

kasutamise tavad1 ; rõhutab ka seda, et 

sellistel riikidel on väga nõrk 

läbirääkimispositsioon teatavate 

hargmaiste ettevõtjate või välismaiste 

otseinvestorite suhtes, kes otsivad 

maailmast kõige paremaid 
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maksusoodustusi ja -vabastusi; taunib 

asjaolu, et mõnede hinnangute kohaselt2 

ulatub igal aastal riikide eelarvetesse 

laekumata jäänud maksutulu ligikaudu 125 

miljardi euroni; 

maksusoodustusi ja -vabastusi; taunib 

asjaolu, et ÜRO mõnede hinnangute 

kohaselt ulatub igal aastal riikide 

eelarvetesse laekumata jäänud maksutulu 

ligikaudu 91 miljardi euroni; 

__________________ __________________ 

1 Euroopa Parlamendi 2014. aasta aprilli 

uuring „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” (Maksutulu kasutuselevõtt 

arenguriikides: küsimused ja probleemid). 

1 Euroopa Parlamendi 2014. aasta aprilli 

uuring „Tax revenue mobilisation in 

developing countries: issues and 

challenges” (Maksutulu kasutuselevõtt 

arenguriikides: küsimused ja probleemid). 

2 Organisatsiooni Christian Aid 2008. aasta 

aruanne. 

 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  541 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 67 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 67 a. tuletab liikmesriikidele meelde, et 

ELi lepingu alusel on neile siduv 

poliitikavaldkondade arengusidususe 

põhimõte ja nad peavad tagama, et nende 

maksupoliitika ei kahjusta ELi 

arengueesmärke; ergutab IMFi soovituse 

kohaselt ELi liikmesriike analüüsima 

oma maksupoliitika ülekanduvat mõju 

arenguriikidele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  542 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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 ET 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 67 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 67 b. järeldab, et parlamendikomisjoni 

nõutud hädavajaliku dokumendi 

esitamata jätmisega rikkusid nõukogu ja 

komisjon Lissaboni lepingu kohast 

lojaalse koostöö põhimõtet ning takistasid 

Euroopa Parlamendil oma mandaati 

täitmast; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  543 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 67 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 67 c. palub, et ELi institutsioonide 

vahelise lepingu läbivaatamisel 

täpsustataks komisjoni, nõukogu ja teiste 

sidusrühmade kohustust teha Euroopa 

Parlamendiga koostööd, eelkõige jagada 

dokumente ja osaleda 

parlamendikomisjonide aruteludes; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  544 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 67 d (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 67 d. peab vajalikuks erikomisjoni 

mandaadi pikendamist vähemalt 

2016. aasta veebruarini, et saada kätte 

kõik nõutud dokumendid ja neid 

analüüsida ning korraldada 

lisakuulamised saadud uute tõendite 

põhjal; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  545 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 67 e (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 67 e. tuletab meelde, et uurimiskomisjonil 

oleksid olnud lisavolitused dokumentide 

nõudmiseks ja sõltuvalt edusammudest 

järgnevatel nädalatel teabele 

ligipääsemiseks, ning palub, et jätkataks 

arutelu uurimiskomisjoni loomise 

võimaluse kohta; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  546 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – sissejuhatav osa 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

68. võttes arvesse volitusi, mille ta andis 

oma erikomisjonile, ja vaatamata 
teabekogumismissiooni täitmisel esile 

68. peab kahetsusväärseks, et 

teabekogumismissiooni täitmisel esile 

kerkinud erinevate piirangute ja takistuste 
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kerkinud erinevatele piirangutele ja 

takistustele, järeldab, et: 
tõttu ei suutnud erikomisjon täita kõiki 

talle antud volitusi; raskustele vaatamata 

aga järeldab, et: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  547 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – sissejuhatav osa 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

68. võttes arvesse volitusi, mille ta andis 

oma erikomisjonile, ja vaatamata 

teabekogumismissiooni täitmisel esile 

kerkinud erinevatele piirangutele ja 

takistustele, järeldab, et: 

68. võttes arvesse volitusi, mille ta andis 

oma erikomisjonile, ja vaatamata 

teabekogumismissiooni täitmisel esile 

kerkinud erinevatele piirangutele ja 

takistustele, samuti liikmesriikide ja teiste 

Euroopa institutsioonidega koostöö 

puudumisele, järeldab, et: 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  548 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – sissejuhatav osa 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

68. võttes arvesse volitusi, mille ta andis 

oma erikomisjonile, ja vaatamata 

teabekogumismissiooni täitmisel esile 

kerkinud erinevatele piirangutele ja 

takistustele, järeldab, et: 

68. võttes arvesse volitusi, mille ta andis 

oma erikomisjonile, ja vaatamata 

teabekogumismissiooni täitmisel esile 

kerkinud teiste ELi institutsioonide ning 

mõne liikmesriigi ja hargmaise ettevõtja 
poolsetele erinevatele piirangutele ja 

takistustele, järeldab, et: 

Or. en 
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Muudatusettepanek  549 

Brian Hayes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– ilma et see piiraks komisjoni 

käimasolevaid riigiabi uurimisi, näitab 

kogutud teave, et paljudel juhtudel ei 

järginud liikmesriigid ELi toimimise 

lepingu artikli 107 lõiget 1, sest nad 

rakendasid maksualaseid siduvaid 

eelotsuseid ja muid samasuguse 

iseloomuga või mõjuga meetmeid, mis, 

soodustades teatud ettevõtjaid, on 

moonutanud konkurentsi siseturul ja 

mõjutanud liikmesriikidevahelist 

kaubandust, 

välja jäetud 

Or. en 

Muudatusettepanek  550 

Morten Messerschmidt 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– ilma et see piiraks komisjoni 

käimasolevaid riigiabi uurimisi, näitab 

kogutud teave, et paljudel juhtudel ei 

järginud liikmesriigid ELi toimimise 

lepingu artikli 107 lõiget 1, sest nad 

rakendasid maksualaseid siduvaid 

eelotsuseid ja muid samasuguse 

iseloomuga või mõjuga meetmeid, mis, 

soodustades teatud ettevõtjaid, on 

moonutanud konkurentsi siseturul ja 

mõjutanud liikmesriikidevahelist 

kaubandust, 

– ilma et see piiraks komisjoni 

käimasolevaid riigiabi uurimisi, näitab 

kogutud teave, et paljudel juhtudel ei 

pruugi liikmesriigid täielikult järgida ELi 

toimimise lepingu artikli 107 lõiget 1, sest 

nad rakendasid maksualaseid siduvaid 

eelotsuseid ja muid samasuguse 

iseloomuga või mõjuga meetmeid, mis, 

soodustades teatud ettevõtjaid, on võib-olla 

moonutanud konkurentsi siseturul ja 

mõjutanud liikmesriikidevahelist 

kaubandust, 

Or. en 
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Muudatusettepanek  551 

Marian Harkin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– ilma et see piiraks komisjoni 

käimasolevaid riigiabi uurimisi, näitab 

kogutud teave, et paljudel juhtudel ei 

järginud liikmesriigid ELi toimimise 

lepingu artikli 107 lõiget 1, sest nad 

rakendasid maksualaseid siduvaid 

eelotsuseid ja muid samasuguse 

iseloomuga või mõjuga meetmeid, mis, 

soodustades teatud ettevõtjaid, on 

moonutanud konkurentsi siseturul ja 

mõjutanud liikmesriikidevahelist 

kaubandust, 

– ilma et see piiraks komisjoni 

käimasolevaid riigiabi uurimisi, on 

võimalik, et liikmesriigid ei järginud ELi 

toimimise lepingu artikli 107 lõiget 1, sest 

nad rakendasid maksualaseid siduvaid 

eelotsuseid ja muid samasuguse 

iseloomuga või mõjuga meetmeid, mis, 

soodustades teatud ettevõtjaid, on 

moonutanud konkurentsi siseturul ja 

mõjutanud liikmesriikidevahelist 

kaubandust, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  552 

Morten Messerschmidt 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– liikmesriigid ei täitnud täielikult ELi 

toimimise lepingu artiklit 108, sest nad ei 

teavitanud komisjoni ametlikult kõigist 

oma kavadest anda maksualast abi, 

rikkudes sellega ka nõukogu määruse (EÜ) 

nr 659/1999 vastavaid sätteid; rõhutab, et 

selle tagajärjel ei saanud komisjon kõiki 

abisüsteeme pidevalt jälgida, nagu on ette 

nähtud ELi toimimise lepingu 

artikliga 108, sest tal puudus juurdepääs 

kogu asjakohasele teabele, vähemalt 

2010. aastale eelnenud ajast, mida 

komisjoni käimasolevad uurimised ei 

hõlma, 

– liikmesriigid ei pruugi täielikult täita 

ELi toimimise lepingu artiklit 108, sest 

näib, et nad ei teavitanud komisjoni 

ametlikult kõigist oma kavadest anda 

maksualast abi, rikkudes sellega ka 

nõukogu määruse (EÜ) nr 659/1999 

vastavaid sätteid; rõhutab, et selle 

tagajärjel ei saanud komisjon kõiki 

abisüsteeme pidevalt jälgida, nagu on ette 

nähtud ELi toimimise lepingu 

artikliga 108, sest tal puudus juurdepääs 

kogu asjakohasele teabele, vähemalt 

2010. aastale eelnenud ajast, mida 

komisjoni käimasolevad uurimised ei 

hõlma, 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  553 

Marian Harkin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– liikmesriigid ei täitnud täielikult ELi 

toimimise lepingu artiklit 108, sest nad ei 

teavitanud komisjoni ametlikult kõigist 

oma kavadest anda maksualast abi, 

rikkudes sellega ka nõukogu määruse (EÜ) 

nr 659/1999 vastavaid sätteid; rõhutab, et 

selle tagajärjel ei saanud komisjon kõiki 

abisüsteeme pidevalt jälgida, nagu on ette 

nähtud ELi toimimise lepingu 

artikliga 108, sest tal puudus juurdepääs 

kogu asjakohasele teabele, vähemalt 

2010. aastale eelnenud ajast, mida 

komisjoni käimasolevad uurimised ei 

hõlma, 

– mõned liikmesriigid ei täitnud täielikult 

ELi toimimise lepingu artiklit 108, sest nad 

ei teavitanud komisjoni ametlikult kõigist 

oma kavadest anda maksualast abi, 

rikkudes sellega ka nõukogu määruse (EÜ) 

nr 659/1999 vastavaid sätteid; rõhutab, et 

selle tagajärjel ei saanud komisjon kõiki 

abisüsteeme pidevalt jälgida, nagu on ette 

nähtud ELi toimimise lepingu 

artikliga 108, sest tal puudus juurdepääs 

kogu asjakohasele teabele, vähemalt 

2010. aastale eelnenud ajast, mida 

komisjoni käimasolevad uurimised ei 

hõlma, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  554 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– liikmesriigid ei täitnud täielikult ELi 

toimimise lepingu artiklit 108, sest nad ei 

teavitanud komisjoni ametlikult kõigist 

oma kavadest anda maksualast abi, 

rikkudes sellega ka nõukogu määruse (EÜ) 

nr 659/1999 vastavaid sätteid; rõhutab, et 

selle tagajärjel ei saanud komisjon kõiki 

abisüsteeme pidevalt jälgida, nagu on ette 

nähtud ELi toimimise lepingu 

artikliga 108, sest tal puudus juurdepääs 

– mõned liikmesriigid ei täitnud täielikult 

ELi toimimise lepingu artiklit 108, sest nad 

ei teavitanud komisjoni ametlikult kõigist 

oma kavadest anda maksualast abi, 

rikkudes sellega ka nõukogu määruse (EÜ) 

nr 659/1999 vastavaid sätteid; rõhutab, et 

selle tagajärjel ei saanud komisjon kõiki 

abisüsteeme pidevalt jälgida, nagu on ette 

nähtud ELi toimimise lepingu 

artikliga 108, sest tal puudus juurdepääs 
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kogu asjakohasele teabele, vähemalt 

2010. aastale eelnenud ajast, mida 

komisjoni käimasolevad uurimised ei 

hõlma, 

kogu asjakohasele teabele, vähemalt 

2010. aastale eelnenud ajast, mida 

komisjoni käimasolevad uurimised ei 

hõlma, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  555 

Morten Messerschmidt 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– liikmesriigid ei täitnud nõukogu 

direktiivides 77/799/EMÜ ja 2011/16/EL 

sätestatud kohustusi, sest nad ei edastanud 

omaalgatuslikult maksualast teavet isegi 

juhtudel, kus vaatamata nende 

direktiividega jäetud kaalutlusõigusele oli 

põhjendatult alust arvata, et teistes 

liikmesriikides võivad jääda maksud 

saamata või et maksusäästud võivad 

tuleneda kasumi kunstlikust 

kontsernisisesest ümberpaigutamisest, 

– liikmesriigid ei pruugi täielikult täita 

nõukogu direktiivides 77/799/EMÜ ja 

2011/16/EL sätestatud kohustusi, sest nad 

ei edastanud omaalgatuslikult maksualast 

teavet isegi juhtudel, kus vaatamata nende 

direktiividega jäetud kaalutlusõigusele oli 

põhjendatult alust arvata, et teistes 

liikmesriikides võivad jääda maksud 

saamata või et maksusäästud võivad 

tuleneda kasumi kunstlikust 

kontsernisisesest ümberpaigutamisest, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  556 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– liikmesriigid ei täitnud nõukogu 

direktiivides 77/799/EMÜ ja 2011/16/EL 

sätestatud kohustusi, sest nad ei edastanud 

omaalgatuslikult maksualast teavet isegi 

juhtudel, kus vaatamata nende 

direktiividega jäetud kaalutlusõigusele oli 

– liikmesriigid ei täitnud nõukogu 

direktiivides 77/799/EMÜ ja 2011/16/EL 

sätestatud kohustusi, sest nad ei edastanud 

ega edasta endiselt omaalgatuslikult 

maksualast teavet isegi juhtudel, kus 

vaatamata nende direktiividega jäetud 
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põhjendatult alust arvata, et teistes 

liikmesriikides võivad jääda maksud 

saamata või et maksusäästud võivad 

tuleneda kasumi kunstlikust 

kontsernisisesest ümberpaigutamisest, 

kaalutlusõigusele oli põhjendatult alust 

arvata, et teistes liikmesriikides võivad 

jääda maksud saamata või et maksusäästud 

võivad tuleneda kasumi kunstlikust 

kontsernisisesest ümberpaigutamisest, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  557 

Hr Frank Engel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– liikmesriigid ei täitnud nõukogu 

direktiivides 77/799/EMÜ ja 2011/16/EL 

sätestatud kohustusi, sest nad ei edastanud 

omaalgatuslikult maksualast teavet isegi 

juhtudel, kus vaatamata nende 

direktiividega jäetud kaalutlusõigusele oli 

põhjendatult alust arvata, et teistes 

liikmesriikides võivad jääda maksud 

saamata või et maksusäästud võivad 

tuleneda kasumi kunstlikust 

kontsernisisesest ümberpaigutamisest; 

– liikmesriigid ei täitnud nõukogu 

direktiivides 77/799/EMÜ ja 2011/16/EL 

sätestatud kohustusi, sest nad ei edastanud 

omaalgatuslikult maksualast teavet isegi 

juhtudel, kus vaatamata nende 

direktiividega jäetud kaalutlusõigusele oli 

põhjendatult alust arvata; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  558 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 3 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– liikmesriigid ei täitnud nõukogu 

direktiivides 77/799/EMÜ ja 2011/16/EL 

sätestatud kohustusi, sest nad ei edastanud 

omaalgatuslikult maksualast teavet isegi 

juhtudel, kus vaatamata nende 

direktiividega jäetud kaalutlusõigusele oli 

põhjendatult alust arvata, et teistes 

– mõned liikmesriigid ei täitnud nõukogu 

direktiivides 77/799/EMÜ ja 2011/16/EL 

sätestatud kohustusi, sest nad ei edastanud 

omaalgatuslikult maksualast teavet isegi 

juhtudel, kus vaatamata nende 

direktiividega jäetud kaalutlusõigusele oli 

põhjendatult alust arvata, et teistes 
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liikmesriikides võivad jääda maksud 

saamata või et maksusäästud võivad 

tuleneda kasumi kunstlikust 

kontsernisisesest ümberpaigutamisest, 

liikmesriikides võivad jääda maksud 

saamata või et maksusäästud võivad 

tuleneda kasumi kunstlikust 

kontsernisisesest ümberpaigutamisest, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  559 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – komisjon ei täitnud oma rolli ELi õiguse 

järelevalvaja ja jõustajana, sest algatas 

rikkumismenetlused liikmesriikide 

suutmatuse kohta täita nõukogu 

direktiivides 77/799/EMÜ ja 2011/16/EL 

sätestatud kohustusi, vaatamata 

vastupidistele tõenditele, mis pärinevad 

näiteks nõukogu tegevusjuhendi 

töörühma aruteludest kahjulike 

maksutavade kohta; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  560 

Morten Messerschmidt 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– lõpuks ei järginud liikmesriigid Euroopa 

Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud 

lojaalse koostöö põhimõtet, sest nad ei 

võtnud kõiki asjakohaseid üld- või 

erimeetmeid oma kohustuste täitmise 

tagamiseks; 

– lõpuks ei pruugi liikmesriigid järgida 

Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 

sätestatud lojaalse koostöö põhimõtet, sest 

nad ei võtnud kõiki asjakohaseid üld- või 

erimeetmeid oma kohustuste täitmise 

tagamiseks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  561 

Marian Harkin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– lõpuks ei järginud liikmesriigid Euroopa 

Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud 

lojaalse koostöö põhimõtet, sest nad ei 

võtnud kõiki asjakohaseid üld- või 

erimeetmeid oma kohustuste täitmise 

tagamiseks; 

– lõpuks ei järginud mõned liikmesriigid 

Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 

sätestatud lojaalse koostöö põhimõtet, sest 

nad ei võtnud kõiki asjakohaseid üld- või 

erimeetmeid oma kohustuste täitmise 

tagamiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  562 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– lõpuks ei järginud liikmesriigid Euroopa 

Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud 

lojaalse koostöö põhimõtet, sest nad ei 

võtnud kõiki asjakohaseid üld- või 

erimeetmeid oma kohustuste täitmise 

tagamiseks; 

– lõpuks ei järginud mõned liikmesriigid 

Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 

sätestatud lojaalse koostöö põhimõtet, sest 

nad ei võtnud kõiki asjakohaseid üld- või 

erimeetmeid oma kohustuste täitmise 

tagamiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  563 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 4 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– lõpuks ei järginud liikmesriigid Euroopa 

Liidu lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud 

lojaalse koostöö põhimõtet, sest nad ei 

võtnud kõiki asjakohaseid üld- või 

erimeetmeid oma kohustuste täitmise 

tagamiseks; 

– liikmesriigid ei järginud Euroopa Liidu 

lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud lojaalse 

koostöö põhimõtet, sest nad ei võtnud kõiki 

asjakohaseid üld- või erimeetmeid oma 

kohustuste täitmise tagamiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  564 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – Euroopa Komisjon ei täitnud 

nõuetekohaselt oma rolli aluslepingute 

kaitsjana, nagu on sätestatud Euroopa 

Liidu lepingu artikli 17 lõikes 1; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  565 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – lõpuks ei täitnud komisjon oma rolli 

aluslepingu järelevalvajana, sest ei võtnud 

selles küsimuses midagi ette ega võtnud 

kõiki vajalikke meetmeid, et teavitada 

liikmesriike ja sundida neid järgima oma 

kohustusi; komisjon on rikkunud 

Lissaboni lepingu artiklist 108 (siseturu 
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toimimise kohta) tulenevaid kohustusi, 

sest on jätnud minevikus algatamata 

riigiabi uurimisi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  566 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – ühenduse õiguse rikkumisi puudutavate 

üksikjuhtumite analüüs eespool 

nimetatud punktide kohta ei olnud 

võimalik, sest liikmesriikide, nõukogu ja 

komisjoni esitatud teave ei ole piisavalt 

üksikasjalik; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  567 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 – taane 4 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – tuleks luua vähemalt 12 kuud kestvate 

volitustega uurimiskomisjon, et heita 

valgust üksikjuhtumitele ja ühenduse 

õiguse konkreetsetele rikkumistele liidu 

liikmesriikide ja institutsioonide poolt, 

lisaks nendele juhtumitele ja aspektidele, 

millega tegeletakse selgelt juba komisjoni 

käimasolevates uurimistes; kaaluda tuleks 

võimalikke edasisi õiguslikke meetmeid, et 

tagada igakülgne koostöö liikmesriikide ja 

liidu institutsioonide teabe jagamisel 

parlamendikomisjonidega; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  568 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 68 a. palub nõukogul ja komisjonil kiiresti 

nõustuda ootel oleva ettepanekuga 

Euroopa Parlamendi määruse kohta, mis 

käsitleb Euroopa Parlamendi 

uurimisõiguse kasutamise üksikasjalikke 

sätteid1; 

 __________________ 

 1 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-

0219+0+DOC+PDF+V0//ET. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  569 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 68 a. kutsub komisjoni üles uurima, kas 

eespool nimetatud rikkumisi on veel 

võimalik anda Euroopa Kohtusse; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  570 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 68 a. kinnitab liikmesriikide suveräänsust 

äriühingute maksusüsteemide küsimuses 

ja tunnistab samas vajadust lahendada 

kõlvatute maksumeetmete probleem, nagu 

kuritahtlikud maksualased eelotsused 

ELis; leiab sellega seoses, et riiklikku 

maksupoliitikat tuleb paremini 

kooskõlastada ja suurendada hargmaiste 

ettevõtjate tegevuse läbipaistvust ilma 

äriühingute maksupoliitika edasise 

ühtlustamiseta;  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  571 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 68 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 68 b. kutsub liikmesriike üles austama 

põhimõtet, et kasumit maksustatakse selle 

tekkekohas; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  572 

Paul Tang 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. kutsub sellest lähtuvalt liikmesriike ja 69. kutsub sellest lähtuvalt liikmesriike ja 
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ELi institutsioone, kes jagavad poliitilist 

vastutust praeguse olukorra eest, üles 

tegema igakülgset koostööd, et kõrvaldada 

maksusüsteemide vahelised ebakõlad (ja 

hoiduda uute ebakõlade tekitamisest) ning 

kahjulikud maksumeetmed, mis loovad 

tingimused massiliseks maksustamise 

vältimiseks hargmaiste ettevõtjate poolt ja 

maksubaasi kahanemiseks siseturul; 

ELi institutsioone, kes jagavad poliitilist 

vastutust praeguse olukorra eest, üles 

tegema igakülgset koostööd, et kõrvaldada 

maksusüsteemide vahelised ebakõlad (ja 

hoiduda uute ebakõlade tekitamisest) ning 

kahjulikud maksumeetmed, mis loovad 

tingimused massiliseks maksustamise 

vältimiseks hargmaiste ettevõtjate poolt ja 

maksubaasi kahanemiseks siseturul; leiab, 

et mõned liikmesriigid, kellel on keskne 

roll maksudest kõrvalehoidumise 

hõlbustamisel, nt Madalmaad ja 

Luksemburg, peaksid võtma vastutuse ja 

juhtima maksualase koostöö edendamise 

jõupingutusi ELis;  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  573 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. kutsub sellest lähtuvalt liikmesriike ja 

ELi institutsioone, kes jagavad poliitilist 

vastutust praeguse olukorra eest, üles 

tegema igakülgset koostööd, et kõrvaldada 

maksusüsteemide vahelised ebakõlad (ja 

hoiduda uute ebakõlade tekitamisest) ning 
kahjulikud maksumeetmed, mis loovad 

tingimused massiliseks maksustamise 

vältimiseks hargmaiste ettevõtjate poolt ja 

maksubaasi kahanemiseks siseturul; 

69. kutsub sellest lähtuvalt liikmesriike ja 

ELi institutsioone, kes jagavad poliitilist 

vastutust praeguse olukorra eest, üles 

tegema igakülgset koostööd, et kõrvaldada 

kahjulikud maksumeetmed, mis loovad 

tingimused massiliseks maksustamise 

vältimiseks hargmaiste ettevõtjate poolt ja 

maksubaasi kahanemiseks siseturul; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  574 

Petr Ježek 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. kutsub sellest lähtuvalt liikmesriike ja 

ELi institutsioone, kes jagavad poliitilist 

vastutust praeguse olukorra eest, üles 

tegema igakülgset koostööd, et kõrvaldada 

maksusüsteemide vahelised ebakõlad (ja 

hoiduda uute ebakõlade tekitamisest) ning 

kahjulikud maksumeetmed, mis loovad 

tingimused massiliseks maksustamise 

vältimiseks hargmaiste ettevõtjate poolt ja 

maksubaasi kahanemiseks siseturul; 

69. kutsub sellest lähtuvalt liikmesriike ja 

ELi institutsioone, kes jagavad poliitilist 

vastutust praeguse olukorra eest, üles 

tegema igakülgset koostööd, et kõrvaldada 

maksusüsteemide vahelised ebakõlad (ja 

hoiduda uute ebakõlade tekitamisest) ning 

kahjulikud maksumeetmed, mis loovad 

tingimused massiliseks maksustamise 

vältimiseks hargmaiste ettevõtjate poolt ja 

maksubaasi kahanemiseks siseturul; 

sellega seoses kutsub liikmesriike üles 

teavitama komisjoni ja teisi liikmesriike 

kõikidest asjakohastest muudatustest oma 

äriühingute maksustamise õiguses (uue 

toetuse, soodustuse, erandi, stiimuli või 

samalaadsete meetmete kehtestamine), 

mis võivad mõjutada nende tegelikke 

maksumäärasid või mis tahes muu 

liikmesriigi maksutulu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  575 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. kutsub sellest lähtuvalt liikmesriike ja 

ELi institutsioone, kes jagavad poliitilist 

vastutust praeguse olukorra eest, üles 

tegema igakülgset koostööd, et kõrvaldada 

maksusüsteemide vahelised ebakõlad (ja 

hoiduda uute ebakõlade tekitamisest) ning 

kahjulikud maksumeetmed, mis loovad 

tingimused massiliseks maksustamise 

vältimiseks hargmaiste ettevõtjate poolt ja 

maksubaasi kahanemiseks siseturul; 

69. kutsub sellest lähtuvalt liikmesriike ja 

ELi institutsioone, kes jagavad poliitilist 

vastutust praeguse olukorra eest, üles 

tegema lõpu kahjulikule 

maksukonkurentsile ja tegema igakülgset 

koostööd, et kõrvaldada maksusüsteemide 

vahelised ebakõlad (ja/või hoiduda uute 

ebakõlade tekitamisest, nt SUPi käsitleva 

direktiivi ettepaneku COM(2014) 212 

kaudu) ning kahjulikud maksumeetmed, 

mis loovad tingimused massiliseks 

maksustamise vältimiseks hargmaiste 
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 ET 

ettevõtjate poolt ja maksubaasi 

kahanemiseks siseturul; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  576 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. kutsub sellest lähtuvalt liikmesriike ja 

ELi institutsioone, kes jagavad poliitilist 

vastutust praeguse olukorra eest, üles 

tegema igakülgset koostööd, et kõrvaldada 

maksusüsteemide vahelised ebakõlad (ja 

hoiduda uute ebakõlade tekitamisest) ning 

kahjulikud maksumeetmed, mis loovad 

tingimused massiliseks maksustamise 

vältimiseks hargmaiste ettevõtjate poolt ja 

maksubaasi kahanemiseks siseturul; 

69. kutsub sellest lähtuvalt liikmesriike ja 

ELi institutsioone, kes jagavad poliitilist 

vastutust praeguse olukorra eest, üles 

tegema igakülgset koostööd, et kõrvaldada 

maksusüsteemide vahelised ebakõlad (ja 

hoiduda uute ebakõlade tekitamisest) ning 

kahjulikud maksumeetmed, mis loovad 

tingimused maksustamise vältimiseks 

hargmaiste ettevõtjate poolt ja maksubaasi 

kahanemiseks siseturul; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  577 

Morten Messerschmidt 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

69. kutsub sellest lähtuvalt liikmesriike ja 

ELi institutsioone, kes jagavad poliitilist 

vastutust praeguse olukorra eest, üles 

tegema igakülgset koostööd, et kõrvaldada 

maksusüsteemide vahelised ebakõlad (ja 

hoiduda uute ebakõlade tekitamisest) ning 

kahjulikud maksumeetmed, mis loovad 

tingimused massiliseks maksustamise 

vältimiseks hargmaiste ettevõtjate poolt ja 

maksubaasi kahanemiseks siseturul; 

69. kutsub sellest lähtuvalt liikmesriike ja 

ELi institutsioone, kes jagavad poliitilist 

vastutust praeguse olukorra eest, üles 

tegema igakülgset koostööd, et kõrvaldada 

maksusüsteemide vahelised ebakõlad (ja 

hoiduda uute ebakõlade tekitamisest) ning 

kahjulikud maksumeetmed, mis loovad 

tingimused maksustamise vältimiseks 

hargmaiste ettevõtjate poolt ja maksubaasi 

kahanemiseks siseturul; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  578 

Sirpa Pietikäinen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 69 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 69 a. tunnustab komisjoni alustatud tööd 

Euroopa maksukohuslasena 

registreerimise numbrite (EU TIN) 

kasutuselevõtmiseks; tuletab meelde, et 

TINi peetakse parimaks maksumaksjate 

tuvastamise vahendiks, ja nõuab seega 

selle projekti kiiremat elluviimist; palub 

komisjonil samal põhjusel teha aktiivselt 

tööd sarnase üleilmse registreerimise 

numbri, nt regulatiivse järelevalvekomitee 

juriidiliste isikute ülemaailmse tunnuse 

(LEI) kasutuselevõtmiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  579 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. kutsub ELi riigipäid ja valitsusjuhte 

üles võtma selget poliitilist kohustust võtta 

kiiresti meetmed, et muuta olukorda, mida 

ei saa enam taluda eelkõige selle mõju tõttu 

riikide eelarvetele, mida juba niigi 

mõjutavad eelarvete konsolideerimise 

meetmed, ja teiste maksumaksjate, sh 

VKEde ja kodanike maksukoormusele; 

rõhutab nimetatud asjaolusid arvestades, et 

kavatseb oma rolli täies ulatuses täita ning 

on valmis kehtestama mõjusama poliitilise 

kontrolli koostöös riikide parlamentidega; 

70. kutsub ELi riigipäid ja valitsusjuhte 

üles võtma lisaks senistele plaanidele 

selget poliitilist kohustust võtta kiiresti 

meetmed, et muuta olukorda, mida ei saa 

enam taluda eelkõige selle mõju tõttu 

riikide eelarvetele, mida juba niigi 

mõjutavad eelarvete konsolideerimise 

meetmed, ja teiste maksumaksjate, sh 

VKEde ja kodanike maksupanusele; 

rõhutab nimetatud asjaolusid arvestades, et 

kavatseb oma rolli täies ulatuses täita ning 

on valmis kehtestama mõjusama poliitilise 
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 ET 

kontrolli koostöös riikide parlamentidega; 

rõhutab samal ajal, et poliitilised 

ametikandjad, kes vastutavad ühenduse 

õiguse rikkumiste eest, eelkõige teiste 

liikmesriikidega lojaalse koostöö 

puudumise eest, peaksid võtma täieliku 

vastutuse oma tegevuse eest, sh kaaludes 

vajaduse korral ametist lahkumist, et 

taastada kodanike usaldus Euroopa Liidu 

ja selle liikmesriikide esindajate vastu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  580 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. kutsub ELi riigipäid ja valitsusjuhte 

üles võtma selget poliitilist kohustust võtta 

kiiresti meetmed, et muuta olukorda, mida 

ei saa enam taluda eelkõige selle mõju tõttu 

riikide eelarvetele, mida juba niigi 

mõjutavad eelarvete konsolideerimise 

meetmed, ja teiste maksumaksjate, sh 

VKEde ja kodanike maksukoormusele; 

rõhutab nimetatud asjaolusid arvestades, et 

kavatseb oma rolli täies ulatuses täita ning 

on valmis kehtestama mõjusama poliitilise 

kontrolli koostöös riikide parlamentidega; 

70. kutsub ELi riigipäid ja valitsusjuhte 

üles võtma uut selget poliitilist kohustust 

võtta kiiresti meetmed, et muuta olukorda, 

mida ei saa enam taluda eelkõige selle 

mõju tõttu riikide eelarvetele, mida juba 

niigi mõjutavad eelarvete konsolideerimise 

meetmed, ja teiste maksumaksjate, sh 

VKEde ja kodanike maksupanusele; 

rõhutab nimetatud asjaolusid arvestades, et 

kavatseb oma rolli täies ulatuses täita ning 

on valmis kehtestama mõjusama poliitilise 

kontrolli koostöös riikide parlamentidega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  581 

Thomas Mann 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 
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ET 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. kutsub ELi riigipäid ja valitsusjuhte 

üles võtma selget poliitilist kohustust võtta 

kiiresti meetmed, et muuta olukorda, mida 

ei saa enam taluda eelkõige selle mõju tõttu 

riikide eelarvetele, mida juba niigi 

mõjutavad eelarvete konsolideerimise 

meetmed, ja teiste maksumaksjate, sh 

VKEde ja kodanike maksukoormusele; 

rõhutab nimetatud asjaolusid arvestades, et 

kavatseb oma rolli täies ulatuses täita ning 

on valmis kehtestama mõjusama poliitilise 

kontrolli koostöös riikide parlamentidega; 

70. kutsub ELi riigipäid ja valitsusjuhte 

üles võtma selget poliitilist kohustust võtta 

kiiresti meetmed, et muuta olukorda, mida 

ei saa enam taluda eelkõige selle mõju tõttu 

riikide eelarvetele, mida juba niigi 

mõjutavad vajaliku eelarvete 

konsolideerimise meetmed, ja teiste 

maksumaksjate, sh VKEde ja kodanike 

maksukoormusele; rõhutab nimetatud 

asjaolusid arvestades, et kavatseb oma rolli 

täies ulatuses täita ning on valmis 

kehtestama mõjusama poliitilise kontrolli 

koostöös riikide parlamentidega; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  582 

Cătălin Sorin Ivan 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. kutsub ELi riigipäid ja valitsusjuhte 

üles võtma selget poliitilist kohustust võtta 

kiiresti meetmed, et muuta olukorda, mida 

ei saa enam taluda eelkõige selle mõju tõttu 

riikide eelarvetele, mida juba niigi 

mõjutavad eelarvete konsolideerimise 

meetmed, ja teiste maksumaksjate, sh 

VKEde ja kodanike maksukoormusele; 

rõhutab nimetatud asjaolusid arvestades, et 

kavatseb oma rolli täies ulatuses täita ning 

on valmis kehtestama mõjusama poliitilise 

kontrolli koostöös riikide parlamentidega; 

70. kutsub ELi riigipäid ja valitsusjuhte 

üles võtma selget poliitilist kohustust võtta 

kiiresti meetmed, et muuta olukorda, mis 

tekitab jätkuvalt suurt sissetulekute 

ebavõrdsust ja mida ei saa enam taluda 

eelkõige selle mõju tõttu riikide 

eelarvetele, mida juba niigi mõjutavad 

eelarvete konsolideerimise meetmed, ja 

teiste maksumaksjate, sh VKEde ja 

kodanike maksukoormusele; rõhutab 

nimetatud asjaolusid arvestades, et 

kavatseb oma rolli täies ulatuses täita ning 

on valmis kehtestama mõjusama poliitilise 

kontrolli koostöös riikide parlamentidega; 

Or. en 
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 ET 

Muudatusettepanek  583 

Massimiliano Salini 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. kutsub ELi riigipäid ja valitsusjuhte 

üles võtma selget poliitilist kohustust võtta 

kiiresti meetmed, et muuta olukorda, mida 

ei saa enam taluda eelkõige selle mõju tõttu 

riikide eelarvetele, mida juba niigi 

mõjutavad eelarvete konsolideerimise 

meetmed, ja teiste maksumaksjate, sh 

VKEde ja kodanike maksukoormusele; 

rõhutab nimetatud asjaolusid arvestades, et 

kavatseb oma rolli täies ulatuses täita ning 

on valmis kehtestama mõjusama poliitilise 

kontrolli koostöös riikide parlamentidega; 

70. kutsub ELi riigipäid ja valitsusjuhte 

üles võtma selget poliitilist kohustust võtta 

kiiresti meetmed, et muuta olukorda, mida 

ei saa enam taluda eelkõige selle mõju tõttu 

riikide eelarvetele, mida juba niigi 

mõjutavad eelarvete konsolideerimise 

meetmed, ja teiste maksumaksjate, sh 

VKEde, füüsilisest isikust ettevõtjate, 

vabade elukutsete ja kodanike 

maksukoormusele; rõhutab nimetatud 

asjaolusid arvestades, et kavatseb oma rolli 

täies ulatuses täita ning on valmis 

kehtestama mõjusama poliitilise kontrolli 

koostöös riikide parlamentidega; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  584 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. kutsub ELi riigipäid ja valitsusjuhte 

üles võtma selget poliitilist kohustust võtta 

kiiresti meetmed, et muuta olukorda, mida 

ei saa enam taluda eelkõige selle mõju tõttu 

riikide eelarvetele, mida juba niigi 

mõjutavad eelarvete konsolideerimise 

meetmed, ja teiste maksumaksjate, sh 

VKEde ja kodanike maksukoormusele; 

rõhutab nimetatud asjaolusid arvestades, et 

kavatseb oma rolli täies ulatuses täita ning 

on valmis kehtestama mõjusama poliitilise 

kontrolli koostöös riikide parlamentidega; 

70. kutsub ELi riigipäid ja valitsusjuhte 

üles võtma selget poliitilist kohustust võtta 

kiiresti meetmed, et tegeleda ELi 

maksukonkurentsi küsimusega, mida ei 

saa enam taluda eelkõige selle mõju tõttu 

riikide eelarvetele, mida juba niigi 

mõjutavad eelarvete konsolideerimise 

meetmed, ja teiste maksumaksjate, sh 

VKEde ja kodanike maksukoormusele; 

rõhutab nimetatud asjaolusid arvestades, et 

kavatseb oma rolli täies ulatuses täita ning 

on valmis kehtestama mõjusama poliitilise 

kontrolli koostöös riikide parlamentidega; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  585 

Evelyn Regner 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 70 a. peab kahjulikku maksukonkurentsi 

Euroopa turu täieliku lagunemise üheks 

peamiseks põhjuseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  586 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 70 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 70 a. palub liikmesriikidel – kes 

kavatsevad tõhustada omavahelist 

koostööd maksuküsimustes – uurida 

võimalust anda Euroopa Komisjonile 

vastutus nendevaheliste maksuvaidluste 

lahendamise eest, sarnaselt mitme osariigi 

vahelise maksualase kokkuleppega 

(Multistate Tax Compact, MTC) USAs; 

leiab, et selle mandaadi alusel võiks 

Euroopa Komisjon toimida 

teabekogumisasutusena ja teha 

ettepaneku siirdehinna programmi kohta, 

mille kaudu viia läbi auditeid; on 

seisukohal, et see tagaks, et osalevad 

liikmesriigid kasutavad maksukohustuste 

kindlakstegemiseks ja kahjuliku 

maksukonkurentsi vältimiseks õiglaseid ja 

asjakohaseid jaotusmeetodeid; 
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 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  587 

Aldo Patriciello 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 71 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

71. kutsub komisjoni täitma oma kohust 

aluslepingute täitmise järelevalvajana, 

tagades ELi õiguse ja liikmesriikide 

lojaalse koostöö põhimõtte igakülgse 

järgimise; 

71. kutsub komisjoni täitma oma kohust 

aluslepingute täitmise järelevalvajana, 

tagades ELi õiguse ja liikmesriikide 

lojaalse koostöö põhimõtte igakülgse 

järgimise ja algatada vajaduse korral 

rikkumismenetluse lepinguid mittetäitvate 

liikmesriikide suhtes kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artiklitega 258 ja 259;  

Or. it 

 

Muudatusettepanek  588 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 71 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

71. kutsub komisjoni täitma oma kohust 

aluslepingute täitmise järelevalvajana, 

tagades ELi õiguse ja liikmesriikide 

lojaalse koostöö põhimõtte igakülgse 

järgimise; 

71. kutsub komisjoni täitma oma kohust 

aluslepingute täitmise järelevalvajana, 

tagades ELi õiguse ja liikmesriikide 

lojaalse koostöö põhimõtte igakülgse 

järgimise; nõuab, et komisjon võtaks 

täiendavaid süstemaatilisi õigusmeetmeid 

kooskõlas talle aluslepinguga antud 

volitustega; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  589 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 71 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

71. kutsub komisjoni täitma oma kohust 

aluslepingute täitmise järelevalvajana, 

tagades ELi õiguse ja liikmesriikide 

lojaalse koostöö põhimõtte igakülgse 

järgimise; 

71. kutsub komisjoni täitma oma kohust 

aluslepingute täitmise järelevalvajana, 

tagades ELi õiguse ja liikmesriikide 

lojaalse koostöö põhimõtte igakülgse 

järgimise; palub seetõttu komisjonil 

suurendada oma institutsioonisisest 

suutlikkust, luues võimaluse korral oma 

talitustes spetsiifilise maksuosakonna, mis 

tegeleks nii konkurentsipoliitikas üha 

suureneva riigiabiteatiste hulgaga kui ka 

komisjoni suurenenud kohustustega 

kooskõlastada uusi maksude 

läbipaistvusega seotud meetmeid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  590 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 71 – alapunkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 avaldab siiski kahetsust, et Euroopa 

Komisjoni president Jean-Claude Juncker 

eitab jätkuvalt LuxLeaksi paljastuste 

tähtsust ilmselt oma kümneaastase 

valitsusjuhi ameti tõttu Luksemburgi 

Suurhertsogiriigis; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  591 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 
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 ET 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 71 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 71 a. kutsub komisjoni üles edendama 

siirdehindadega ning laenude ja 

grupisiseste tehingute finantstasude 

hinnakujundusega seotud häid tavasid, et 

viia need kooskõlla valitsevate 

turuhindadega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  592 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 71 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 71 a. palub ELi liikmesriikidel tõsiselt 

kaaluda Luksemburgi endise 

rahandusministri ja praeguse Euroopa 

Komisjoni presidendi ettepanekut luua 

nõukogus maksukomitee, millel on sama 

põhikiri ja esindatus kui majandus- ja 

rahanduskomiteel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  593 

Alain Cadec 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 71 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 71 a. palub liikmesriikidel esitada kogu 

vajalik teave komisjonile, et see saaks 

täita takistamatult oma rolli aluslepingute 
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järelevalvajana; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  594 

Gerolf Annemans 

 

Resolutsiooni ettepaneku projekt 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepaneku projekt Muudatusettepanek 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline 

õiglane konkurents; arvestades, kui 

olulised on äriühingute maksustamise 

küsimused riigi rahanduse 

jätkusuutlikkuse tagamisel, kutsub üles 

neid, sealhulgas kahjulikke maksutavasid 

ja nende mõju, põhjalikumalt käsitlema 

Euroopa poolaasta raames ja lisama 

asjakohased näitajad makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetluse 

tulemustabelisse; 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  595 

Matt Carthy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele 

jääb täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

72. toonitab asjaolu, et liikmesriikidele 

jääb täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab, 

et liikmesriigid peavad edendama ja 

tugevdama iga riigi ja maksuameti 
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toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

konkurents; arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused 

riigi rahanduse jätkusuutlikkuse 

tagamisel, kutsub üles neid, sealhulgas 

kahjulikke maksutavasid ja nende mõju, 

põhjalikumalt käsitlema Euroopa 

poolaasta raames ja lisama asjakohased 

näitajad makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetluse 

tulemustabelisse; 

halduskoostööd, et tagada ettevõtete 

vaheline õiglane konkurents; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  596 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline 

õiglane konkurents; arvestades, kui 

olulised on äriühingute maksustamise 

küsimused riigi rahanduse 

jätkusuutlikkuse tagamisel, kutsub üles 

neid, sealhulgas kahjulikke maksutavasid 

ja nende mõju, põhjalikumalt käsitlema 

Euroopa poolaasta raames ja lisama 

asjakohased näitajad makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetluse 

tulemustabelisse; 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents on 

kahjulik ja põhjustab nii maksumäärade 

kui ka regulatiivsete standardite langemist 

ning seetõttu tuleks see asendada 

järjepideva koostööraamistikuga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  597 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

konkurents; arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused 

riigi rahanduse jätkusuutlikkuse 

tagamisel, kutsub üles neid, sealhulgas 

kahjulikke maksutavasid ja nende mõju, 

põhjalikumalt käsitlema Euroopa 

poolaasta raames ja lisama asjakohased 

näitajad makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetluse 

tulemustabelisse; 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima kooskõlastatult, et tagada 

siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

konkurents; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  598 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

konkurents; arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused 

riigi rahanduse jätkusuutlikkuse 

tagamisel, kutsub üles neid, sealhulgas 

kahjulikke maksutavasid ja nende mõju, 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; kutsub 

neid üles tagama ettevõtlust soodustavat 

keskkonda, mida iseloomustab muu 

hulgas majanduslik, rahaline ja poliitiline 

stabiilsus, õiguskindlus ja lihtsad 

maksueeskirjad, ning viima ellu 

õigeaegseid ja majanduskasvu 

soodustavaid struktuurireforme ning võla 

ja puudujäägi vähendamise poliitikat, mis 

on ettevõtlust soodustava keskkonna jaoks 
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põhjalikumalt käsitlema Euroopa 

poolaasta raames ja lisama asjakohased 
näitajad makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetluse 

tulemustabelisse; 

hädavajalikud; rõhutab siiski, et nii ELi-

sisene kui ka kolmandate riikidega toimuv 

maksukonkurents peaks toimima selges 

eeskirjade raamistikus, et tagada siseturul 

ettevõtete vaheline õiglane konkurents; 

kutsub seetõttu liikmesriike ja komisjoni 

üles tagama, et VKEdele ja hargmaistele 

ettevõtjatele tagatakse võrdsed 

tingimused; märgib, et Euroopa poolaastat 

tuleks kasutada vastutustundliku 

maksupoliitika edendamiseks ja et ka iga-

aastast majanduskasvu analüüsi ja 

riigipõhiseid soovitusi võiks kasutada 

maksusüsteemide tõhustamise meetmete 

soovitamiseks ja maksude tõhusa 

kogumise heade tavade edendamiseks; on 

seisukohal, et maksupoliitikaga seotud 

lisanäitajate kaasamist 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse tulemustabelisse tuleb hoolikalt 

kaaluda, kuid et riikides, kus tehakse 

põhjalikke läbivaatamisi, võiks selliseid 

maksudega seotud küsimusi nende 

läbivaatamiste käigus uurida; toonitab 

aga äriühingute maksude kogumise 

tsüklilisust, mis on tihedalt seotud üldise 

majandustsükliga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  599 

Emmanuel Maurel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline 

õiglane konkurents; arvestades, kui 

olulised on äriühingute maksustamise 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksualane koostöö 

peaks toimima selges eeskirjade 

raamistikus, et kaotada järk-järgult 

liikmesriikidevaheline maksukonkurents; 

arvestades, kui olulised on äriühingute 
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küsimused riigi rahanduse jätkusuutlikkuse 

tagamisel, kutsub üles neid, sealhulgas 

kahjulikke maksutavasid ja nende mõju, 

põhjalikumalt käsitlema Euroopa poolaasta 

raames ja lisama asjakohased näitajad 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse tulemustabelisse; 

maksustamise küsimused riigi rahanduse 

jätkusuutlikkuse tagamisel, kutsub üles 

neid, sealhulgas kahjulikke maksutavasid 

ja nende mõju, põhjalikumalt käsitlema 

Euroopa poolaasta raames ja lisama 

asjakohased näitajad makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetluse 

tulemustabelisse; eelkõige range 

järelevalve vahendite kasutamise üle 

maksuametites, kes mõjutavad 

äriühingute maksustamist ja 

maksukontrolli; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  600 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline 

õiglane konkurents; arvestades, kui 

olulised on äriühingute maksustamise 

küsimused riigi rahanduse jätkusuutlikkuse 

tagamisel, kutsub üles neid, sealhulgas 

kahjulikke maksutavasid ja nende mõju, 

põhjalikumalt käsitlema Euroopa poolaasta 

raames ja lisama asjakohased näitajad 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse tulemustabelisse; 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel, kuid nad 

tegutsevad ühise turu eeskirjade raames, 

mis tähendab, et vaja on eeskirju, mis 

tagavad ettevõtete vahel õiglase 

konkurentsi; rõhutab siiski, et 

riikidevaheline maksukonkurents on 

kahjulik kontseptsioon ja põhjustab 

maksude vähendamist, samas kui liit peab 

liikuma ELi ühise äriühingute 

maksusüsteemi suunas; arvestades, kui 

olulised on äriühingute maksustamise 

küsimused riigi rahanduse jätkusuutlikkuse 

tagamisel, kutsub komisjoni üles neid, 

sealhulgas kahjulikke maksutavasid ja 

nende mõju, põhjalikumalt käsitlema 

Euroopa poolaasta raames ja lisama 

asjakohased näitajad makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetluse 

tulemustabelisse; 



 

AM\1075014ET.doc 89/201 PE567.781v02-00 

 ET 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  601 

Bernd Lucke 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

konkurents; arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused riigi 

rahanduse jätkusuutlikkuse tagamisel, 

kutsub üles neid, sealhulgas kahjulikke 

maksutavasid ja nende mõju, 

põhjalikumalt käsitlema Euroopa 

poolaasta raames ja lisama asjakohased 

näitajad makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetluse 

tulemustabelisse; 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

konkurents, arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused riigi 

rahanduse jätkusuutlikkuse tagamisel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  602 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

samal ajal, et nii ELi-sisene kui ka 

kolmandate riikidega toimuv 

maksukonkurents peaks toimima selges 

eeskirjade raamistikus, et tagada siseturul 
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konkurents; arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused 

riigi rahanduse jätkusuutlikkuse 

tagamisel, kutsub üles neid, sealhulgas 

kahjulikke maksutavasid ja nende mõju, 

põhjalikumalt käsitlema Euroopa poolaasta 

raames ja lisama asjakohased näitajad 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse tulemustabelisse; 

ettevõtete vaheline õiglane konkurents; 

kutsub üles kahjulikke maksutavasid ja 

nende mõju põhjalikumalt käsitlema 

Euroopa poolaasta raames; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  603 

Brian Hayes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

konkurents; arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused riigi 

rahanduse jätkusuutlikkuse tagamisel, 

kutsub üles neid, sealhulgas kahjulikke 

maksutavasid ja nende mõju, 
põhjalikumalt käsitlema Euroopa poolaasta 

raames ja lisama asjakohased näitajad 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse tulemustabelisse; 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

konkurents; arvestades, kui olulised on 

maksudest kõrvalehoidumise, kahjulike 

maksutavade ja nende mõjuga seotud 

küsimused riigi rahanduse jätkusuutlikkuse 

tagamisel, kutsub üles neid põhjalikumalt 

käsitlema Euroopa poolaasta raames ja 

lisama asjakohased näitajad 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse tulemustabelisse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  604 

Esther de Lange 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

konkurents; arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused riigi 

rahanduse jätkusuutlikkuse tagamisel, 

kutsub üles neid, sealhulgas kahjulikke 

maksutavasid ja nende mõju, põhjalikumalt 

käsitlema Euroopa poolaasta raames ja 

lisama asjakohased näitajad 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse tulemustabelisse; 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus maksustamissüsteemide 

väljatöötamisel ja oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

konkurents; arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused riigi 

rahanduse jätkusuutlikkuse tagamisel, 

kutsub üles neid, sealhulgas kahjulikke 

maksutavasid ja nende mõju, põhjalikumalt 

käsitlema Euroopa poolaasta raames; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  605 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

konkurents; arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused riigi 

rahanduse jätkusuutlikkuse tagamisel, 

kutsub üles neid, sealhulgas kahjulikke 

maksutavasid ja nende mõju, põhjalikumalt 

käsitlema Euroopa poolaasta raames ja 

lisama asjakohased näitajad 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse tulemustabelisse; 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

konkurents; arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused riigi 

rahanduse jätkusuutlikkuse tagamisel, 

kutsub üles neid, sealhulgas kahjulikke 

maksutavasid ja nende mõju ning 

maksudest kõrvalehoidumisest ja 

maksustamise vältimisest tuleneva 

maksude alalaekumise 

kindlaksmääramist, põhjalikumalt 

käsitlema Euroopa poolaasta raames; 
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Or. en 

 

Muudatusettepanek  606 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

konkurents; arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused riigi 

rahanduse jätkusuutlikkuse tagamisel, 

kutsub üles neid, sealhulgas kahjulikke 

maksutavasid ja nende mõju, põhjalikumalt 

käsitlema Euroopa poolaasta raames ja 

lisama asjakohased näitajad 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse tulemustabelisse; 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele jääb 

täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukord peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

konkurents; arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused riigi 

rahanduse jätkusuutlikkuse tagamisel, 

kutsub üles neid, sealhulgas kahjulikke 

maksutavasid ja nende mõju, põhjalikumalt 

käsitlema Euroopa poolaasta raames ja 

lisama asjakohased näitajad 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse tulemustabelisse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  607 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele 

jääb täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

72. võtab teadmiseks, et liikmesriikidele 

jääb pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 
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konkurents; arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused riigi 

rahanduse jätkusuutlikkuse tagamisel, 

kutsub üles neid, sealhulgas kahjulikke 

maksutavasid ja nende mõju, põhjalikumalt 

käsitlema Euroopa poolaasta raames ja 

lisama asjakohased näitajad 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse tulemustabelisse; 

konkurents; arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused riigi 

rahanduse jätkusuutlikkuse tagamisel, 

kutsub üles neid, sealhulgas kahjulikke 

maksutavasid ja nende mõju, põhjalikumalt 

käsitlema Euroopa poolaasta raames ja 

lisama asjakohased näitajad 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse tulemustabelisse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  608 

Krišjānis Kariņš 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

72. rõhutab asjaolu, et liikmesriikidele 

jääb täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

konkurents; arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused riigi 

rahanduse jätkusuutlikkuse tagamisel, 

kutsub üles neid, sealhulgas kahjulikke 

maksutavasid ja nende mõju, põhjalikumalt 

käsitlema Euroopa poolaasta raames ja 

lisama asjakohased näitajad 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse tulemustabelisse; 

72. toonitab asjaolu, et liikmesriikidele 

jääb täielikult pädevus oma äriühingutele 

tulumaksumäärade kehtestamisel; rõhutab 

siiski, et nii ELi-sisene kui ka kolmandate 

riikidega toimuv maksukonkurents peaks 

toimima selges eeskirjade raamistikus, et 

tagada siseturul ettevõtete vaheline õiglane 

konkurents; arvestades, kui olulised on 

äriühingute maksustamise küsimused riigi 

rahanduse jätkusuutlikkuse tagamisel, 

kutsub üles neid, sealhulgas kahjulikke 

maksutavasid ja nende mõju, põhjalikumalt 

käsitlema Euroopa poolaasta raames ja 

lisama asjakohased näitajad 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse tulemustabelisse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  609 

Philippe De Backer 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 72 a. sellega seoses palub komisjonil leida 

õige tasakaal maksustamise ühtlustamise 

ja majandusliku lähenemise vahel ning 

kutsub komisjoni üles tagama, et meetmed 

toetavad majanduskasvu, investeeringuid 

ja töökohtade loomist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  610 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 – alapunkt 1 (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; rõhutab, et selleks, et 

kodanikud maksuameteid usaldaksid, 

peaksid liikmesriigid avaldama 

automaatse teabevahetuse kohta 

statistikat, ja et komisjon peaks seda 

tegevust jälgima; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  611 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 72 a. palub liikmesriikidel ja eelkõige 

rahalise abi saajatel viia ellu 

struktuurireformid, sh maksukogumise 

suutlikkuse ja tõhususe suurendamise, 

maksupettuste vastase võitluse ja 

agressiivse maksuplaneerimise vastased 

jõustamismeetmed; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  612 

Georgios Kyrtsos 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 72 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 72 a. on seisukohal, et tõhusa 

maksustamise minimaalse määra 

kindlaksmääramine tagab terve 

maksukonkurentsi, sest maksumäärade 

taseme suur erinevus riikides annab 

rahvusvahelistele ettevõtetele võimaluse 

võtta kasutusele kahjuliku 

maksuplaneerimise agressiivseid skeeme; 

lisaks ei ole loodud tingimusi 

maksumäärade ühtlustamiseks, sest 

liikmesriikidel on jätkuvalt õigus määrata 

miinimumpiirist kõrgem maksumäär; 

rõhutab, et absoluutarvul (näiteks 

< 10 %) või suhtarvul (protsentuaalsel 

liikmesriigi kehtestatud maksumääral või 

liikmesriikide keskmisel piirmääral) 

põhineva juriidiliste isikute maksumäära 

Euroopa taseme kindlaksmääramisega 

seotud minimaalse tegeliku maksustamise 

kontseptsiooni keskmes on piirmäär, mis 

ei võimalda kahjulikku 

maksukonkurentsi; 

Or. el 
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Muudatusettepanek  613 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  614 

Gerolf Annemans 

 

Resolutsiooni ettepaneku projekt 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepaneku projekt Muudatusettepanek 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

on hea, kuid samas rõhutab, et selline 

teabevahetus ei tohiks kaasa tuua ühtset 

maksustamist ELi tasandil; 

Or. nl 

 

Muudatusettepanek  615 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 



 

AM\1075014ET.doc 97/201 PE567.781v02-00 

 ET 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas ja ühtlustatud 

maksumäär on olulised eeldused ELi 

tasandil sellise maksusüsteemini 

jõudmiseks, mis vastab siseturu peamistele 

põhimõtetele ning kaitseb neid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  616 

Morten Messerschmidt 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklikku, läbipaistvat ja tõhusat 

vahetamist ning äriühingu tulumaksu 

vabatahtlikku ühtset konsolideeritud 

maksubaasi võiks kaaluda ELi tasandil 

sellise kooskõlastatuma maksusüsteemini 

jõudmiseks, mis vastab siseturu peamistele 

põhimõtetele ning kaitseb neid ja riikide 

suveräänsust kui maksustamisküsimustest 

tähtsamaid aspekte; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  617 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 
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ning äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; 

on oluline eeldus ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  618 

Marian Harkin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

on oluline eeldus ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  619 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

73. on seisukohal, et muu hulgas 

maksualase teabe mitmepoolne, terviklik, 

läbipaistev ja tõhus automaatne 

vahetamine, avalik riikide kaupa toimuv 

aruandlus ning hargmaiste ettevõtjate 

tulumaksu kohustuslik ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 
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kaitseb neid; eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  620 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

mitmepoolne, terviklik, läbipaistev ja tõhus 

automaatne vahetamine, avalik riikide 

kaupa toimuv aruandlus ning äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas on olulised eeldused ELi 

tasandil sellise maksusüsteemini 

jõudmiseks, mis vastab siseturu peamistele 

põhimõtetele ning kaitseb neid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  621 

Esther de Lange 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu ühtne 

(konsolideeritud) maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  622 

Ulla Tørnæs 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; rõhutab, et ettevõtete esitatud 

äriliselt tundlikku teavet tuleb kaitsta ja et 

andmekaitse-eeskirju tuleb järgida; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  623 

Krišjānis Kariņš 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu õiglane ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid ega kahjusta riiklikke 

õigusakte ega subsidiaarsuse põhimõtet; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  624 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

automaatne, terviklik, läbipaistev ja tõhus 

vahetamine ning äriühingu tulumaksu 

ühtne konsolideeritud maksubaas on 

olulised eeldused ELi tasandil sellise 

õiglase maksusüsteemini jõudmiseks; 

Or. it 

 

Muudatusettepanek  625 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

terviklik, läbipaistev ja tõhus vahetamine 

ning äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas on olulised 

eeldused ELi tasandil sellise 

maksusüsteemini jõudmiseks, mis vastab 

siseturu peamistele põhimõtetele ning 

kaitseb neid; 

73. on seisukohal, et maksualase teabe 

automaatne, terviklik, läbipaistev ja tõhus 

vahetamine, mille käigus liikmesriigid 

teavitavad Euroopa Komisjoni ja 

tegevusjuhendi töörühma kavandatavatest 

muudatustest oma maksueeskirjades, ning 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas on olulised eeldused ELi 

tasandil sellise maksusüsteemini 

jõudmiseks, mis vastab siseturu peamistele 

põhimõtetele ning kaitseb neid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  626 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan 

 



 

PE567.781v02-00 102/201 AM\1075014ET.doc 

ET 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 73 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 73 a. nõuab ulatuslike ja sõltumatute 

teadusuuringute tegemist maksude 

alalaekumise tegeliku ulatuse ning 

agressiivsest maksuplaneerimisest 

tuleneva tulude vähenemise hindamiseks, 

et seda nähtust paremini kvantifitseerida 

ja mõista ning võimaldada asjakohaste 

poliitiliste meetmete väljatöötamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  627 

Hr Frank Engel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

74. teema keerukust arvestades kutsub 

liikmesriike ja ELi institutsioone üles 

rakendama praeguse olukorra 

parandamiseks erinevaid lisameetmete 

pakette, et vähendada keerukust kõigi 

sidusrühmade jaoks ja minimeerida nõuete 

täitmisega seotud kulusid ettevõtetele ja 

maksuametitele; rõhutab seetõttu, et 

maksuskeemide lihtsustamine peaks olema 

esimene samm selguse suurendamisel nii 

liikmesriikide kui ka kodanike jaoks, kes 

on praegusest teabevahetusest eemale 

jäetud; 

74. teema keerukust arvestades kutsub 

liikmesriike ja ELi institutsioone üles 

rakendama praeguse olukorra 

parandamiseks erinevaid lisameetmete 

pakette, et vähendada keerukust kõigi 

sidusrühmade jaoks ja minimeerida nõuete 

täitmisega seotud kulusid ettevõtetele ja 

maksuametitele; rõhutab seetõttu, et 

maksuskeemide lihtsustamine peaks olema 

esimene samm selguse suurendamisel 

liikmesriikide jaoks; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  628 

Andreas Schwab 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

74. teema keerukust arvestades kutsub 

liikmesriike ja ELi institutsioone üles 

rakendama praeguse olukorra 

parandamiseks erinevaid lisameetmete 

pakette, et vähendada keerukust kõigi 

sidusrühmade jaoks ja minimeerida nõuete 

täitmisega seotud kulusid ettevõtetele ja 

maksuametitele; rõhutab seetõttu, et 

maksuskeemide lihtsustamine peaks olema 

esimene samm selguse suurendamisel nii 

liikmesriikide kui ka kodanike jaoks, kes 

on praegusest teabevahetusest eemale 

jäetud; 

74. teema keerukust arvestades kutsub 

liikmesriike ja ELi institutsioone üles 

rakendama praeguse olukorra 

parandamiseks erinevaid lisameetmete 

pakette, et vähendada keerukust kõigi 

sidusrühmade jaoks ja minimeerida nõuete 

täitmisega seotud kulusid ettevõtetele ja 

maksuametitele; rõhutab seetõttu, et 

maksuskeemide lihtsustamine peaks olema 

esimene samm selguse suurendamisel; 

 (Läbipaistvuse suurendamisel ELi tasandil 

tuleks kaitsta ettevõtete ja ärisaladusi.) 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  629 

Marian Harkin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

74. teema keerukust arvestades kutsub 

liikmesriike ja ELi institutsioone üles 

rakendama praeguse olukorra 

parandamiseks erinevaid lisameetmete 

pakette, et vähendada keerukust kõigi 

sidusrühmade jaoks ja minimeerida nõuete 

täitmisega seotud kulusid ettevõtetele ja 

maksuametitele; rõhutab seetõttu, et 

maksuskeemide lihtsustamine peaks olema 

esimene samm selguse suurendamisel nii 

liikmesriikide kui ka kodanike jaoks, kes 

on praegusest teabevahetusest eemale 

jäetud; 

74. teema keerukust arvestades ja praeguse 

olukorra parandamiseks kutsub 

liikmesriike ja ELi institutsioone üles 

vähendama keerukust kõigi sidusrühmade 

jaoks ja minimeerima nõuete täitmisega 

seotud kulusid ettevõtetele ja 

maksuametitele; rõhutab seetõttu, et 

maksuskeemide lihtsustamine peaks olema 

esimene samm selguse suurendamisel nii 

liikmesriikide kui ka kodanike jaoks, kes 

on praegusest teabevahetusest eemale 

jäetud; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  630 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 74 a. juhib tähelepanu, kui olulised on 

ettevõtete käitumisjuhendid ja ettevõtete 

sotsiaalse vastutuse poliitika agressiivse 

maksuplaneerimisega võitluse toetamisel; 

on seisukohal, et edendada tuleb 

selleteemalisi häid tavasid ja et 

olemasolevaid käitumisjuhendeid tuleb 

vajaduse korral tugevdada; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  631 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 74 b. nõuab tungivalt, et maksud tuleb 

maksta riigis, kus majandustegevus 

tegelikult toimub ja kus luuakse väärtust, 

või kaudse maksustamise korral tarbimise 

toimumiskohas; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  632 

Sirpa Pietikäinen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 a (uus) 
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 ET 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 74 a. kutsub komisjoni üles kasutama 

maksudest kõrvalehoidumise, 

maksupettuste ja agressiivse 

maksuplaneerimisega seotud küsimustega 

tegelemisel täielikult ära olemasolevaid 

ELi pädevusse kuuluvaid õigusakte; 

sellega seoses nõuab agressiivse 

maksuplaneerimise määratlemist koos 

määratlusega, milles seisneb agressiivne 

maksuplaneerimine kui rahapesuvastase 

direktiivi (COM/2013/045) kohane 

eelkuritegu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  633 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 74 a. kutsub Euroopa Komisjoni üles 

võtma tagasi ettepaneku kavandi võtta 

vastu 9. aprilli 2014. aasta direktiiv 

((2014) 212), mille eesmärk on hõlbustada 

fiktiivsete äriühingute loomist interneti 

teel registreerimise abil; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  634 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 b (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 74 b. nõuab tungivalt intresside ja 

litsentsitasude direktiivi reformimist, 

millega võimaldataks laiendada maksude 

kinnipidamise kohaldamisala 

litsentsitasudelt saadavale sissetulekule 

ning ka maksustamisele kuulumise 

klausli ja minimaalse maksu klauslite 

kasutuselevõttu, tagamaks, et hargmaistel 

ettevõtjatel pole stiimuleid paigutada IP-

aadress ümber madala maksumääraga 

riikides asuvatesse tütarettevõtetesse; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  635 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 74 c. kutsub komisjoni üles kogemustele 

tuginedes veelgi uurima võimalust piirata 

seonduvatele ettevõtetele tehtavate 

litsentsitasude maksete mahaarvamisi 

ettevõtte tulumaksu põhimaksetest kui 

viisi võidelda kasumi ettevõttesisese 

ümberpaigutamisega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  636 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 74 d (uus) 



 

AM\1075014ET.doc 107/201 PE567.781v02-00 

 ET 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 74 d. kutsub komisjoni üles veelgi 

hindama seadusandjate võimalusi 

kehtestada maksualaste õigusaktide puhul 

tagasiulatuvaid hindade korrigeerimise 

klausleid, et käsitleda immateriaalsete 

varade hindamisega seotud ebakindluse 

tõttu tekkinud probleeme; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  637 

Gunnar Hökmark 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

seetõttu tõsiselt kaaluda nende ettevõtete 

läbipaistvusregistrist kõrvaldamist; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  638 

Ashley Fox 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

seetõttu tõsiselt kaaluda nende ettevõtete 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; 
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läbipaistvusregistrist kõrvaldamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  639 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

seetõttu tõsiselt kaaluda nende ettevõtete 

läbipaistvusregistrist kõrvaldamist; 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  640 

Morten Messerschmidt 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

seetõttu tõsiselt kaaluda nende ettevõtete 

läbipaistvusregistrist kõrvaldamist; 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  641 

Bernd Lucke 
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 ET 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

seetõttu tõsiselt kaaluda nende ettevõtete 

läbipaistvusregistrist kõrvaldamist; 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  642 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

seetõttu tõsiselt kaaluda nende ettevõtete 

läbipaistvusregistrist kõrvaldamist; 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; leiab, et 

selline olukord on vastuvõetamatu ning 

kahjustab märkimisväärselt Euroopa 

Parlamendi ja nende kodanike väärikust, 

keda ta esindab; soovitab seetõttu võtta 

asjakohased meetmed, et tõkestada nende 

äriühingute suhtlemine Euroopa 

Parlamendi ja teiste ELi 

institutsioonidega, alustades nende 

äriühingute läbipaistvusregistrist 

kõrvaldamisest koos nende huvide 

esindajate sissepääsukaartide 

tühistamisega; nõuab samuti, et neil 

ettevõtetel oleks keelatud osaleda Euroopa 

õigusloomealase tegevuse avalikel 

konsultatsioonidel ning igasugune 

juurdepääs Euroopa riigihangetele ja ELi 

rahastamisele; 

Or. it 
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Muudatusettepanek  643 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

seetõttu tõsiselt kaaluda nende ettevõtete 

kõrvaldamist läbipaistvusregistrist; 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; tunneb 

heameelt parlamendi otsuse üle võtta 

nende esindajatelt tagasi parlamendi 

sissepääsukaardid; soovitab võtta kõik 

vajalikud meetmed nende ettevõtete 

läbipaistvusregistrist kõrvaldamiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  644 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

seetõttu tõsiselt kaaluda nende ettevõtete 

läbipaistvusregistrist kõrvaldamist; 

75. taunib asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

seetõttu võtta nendelt ettevõtetelt õigus 

pääseda parlamenti ja tõsiselt kaaluda 

nende ettevõtete läbipaistvusregistrist 

kõrvaldamist, võttes aluseks 

läbipaistvusregistrit käsitleva 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

III lisas sätestatud käitumisjuhendi 

punkti f rikkumise; kutsub komisjoni üles 
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pakilise küsimusena muutma seda 

käitumisjuhendit töökindlamaks, et 

tagada võimalus karistada 

organisatsioone, kes tegelevad ELi 

institutsioonides lobitööga, aga ei tee 

nende institutsioonidega täielikku 

koostööd ELi poliitika olulistes 

küsimustes või avalikes huvides; 

samamoodi tunneb kahetsust 

liikmesriikide-, nõukogu- ja osaliselt ka 

komisjonipoolse leige (või mõnel juhul 

lausa puuduva) koostöö üle, kuigi 

avalikes sõnavõttudes väidetakse 

vastupidist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  645 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

seetõttu tõsiselt kaaluda nende ettevõtete 

läbipaistvusregistrist kõrvaldamist; 

75. tuletab meelde, et 18 hargmaist 

ettevõtjat, kellest mõned on suurema 

avaliku nähtavusega ja ettevõtja sotsiaalse 

vastutusega, kutsuti komisjoniga arutama 

rahvusvahelise maksuplaneerimise 

küsimusi; märgib, et mõned nendest 

hargmaistest ettevõtjatest läbivad praegu 

Euroopa Komisjoni poolset kontrollimist; 

tunneb kahetsust, et korduvatele kutsetele 

vaatamata nõustus komisjoni ette tulema 

vaid neli hargmaist ettevõtjat1; palub 

seetõttu 14 ülejäänud ettevõtet1a 

läbipaistvusregistrist kõrvaldada ja et 

Euroopa Parlament käsitleks neid 

koostööd mittetegevate üksustena;  

 __________________ 

 1 Airbus, BNP Paribas, SSE plc ja Total 

S.A. 

 1a Amazon.co.uk Ltd, Amazon S.a.r.l, 

Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank 
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Group, Coca-Cola Company, Facebook, 

Fiat Chrysler Automobiles, Google, 

HSBC Bank plc, IKEA, Mc Donald's 

Corporation, Philip Morris, Walmart, 

Walt Disney Company. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  646 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

seetõttu tõsiselt kaaluda nende ettevõtete 

läbipaistvusregistrist kõrvaldamist; 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

pädevatel asutustel seetõttu kaaluda 

asjaomastelt ettevõtjatelt parlamendi 

ruumidesse pääsemise õiguse äravõtmist 

ja tõsiselt kaaluda läbipaistvusregistrisse1 

kuuluvate organisatsioonide 

käitumisjuhendis sätestatud ülesannete 

täiendamist, pidades silmas koostööd 

Euroopa Parlamendi komisjonidega ja 

muude poliitiliste organitega; 

 __________________ 

 1 2014. aasta läbipaistvusregistrit käsitleva 

institutsioonidevahelise kokkuleppe 

III lisas sätestatud käitumisjuhend. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  647 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

seetõttu tõsiselt kaaluda nende ettevõtete 

läbipaistvusregistrist kõrvaldamist; 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; peab seega 

vajalikuks vaadata läbi Euroopa 

Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 

vaheline kokkulepe ELi 

poliitikakujundamises ning poliitika 

rakendamises osalevate organisatsioonide 

ja füüsilisest isikust ettevõtjate 

läbipaistvusregistri kohta, et määratleda 

meetmete raamistik juhuks, kui 

läbipaistvusregistris registreeritud 

organisatsioonid keelduvad andmast 

positiivset vastust Euroopa Parlamendi 

teabenõuetele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  648 

Bernard Monot 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

seetõttu tõsiselt kaaluda nende ettevõtete 

läbipaistvusregistrist kõrvaldamist; 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; kutsub ELi 

institutsioone mitte võimaldama nende 

ettevõtete huvide esindajatele ega 

juhtidele juurdepääsu oma ruumidele 

ajavahemikul, mis ei tohi olla lühem kui 

kaks aastat; 

Or. fr 

 



 

PE567.781v02-00 114/201 AM\1075014ET.doc 

ET 

Muudatusettepanek  649 

Tibor Szanyi 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

seetõttu tõsiselt kaaluda nende ettevõtete 

läbipaistvusregistrist kõrvaldamist; 

75. kahetseb ja peab vastuvõetamatuks 

asjaolu, et vaatamata korduvatele kutsetele 

ei kasutanud paljud hargmaised ettevõtjad 

võimalust arutada komisjoniga 

rahvusvahelise maksuplaneerimise 

küsimusi; soovitab seetõttu tõsiselt kaaluda 

nende ettevõtete läbipaistvusregistrist 

kõrvaldamist; 

Or. hu 

 

Muudatusettepanek  650 

Marian Harkin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

seetõttu tõsiselt kaaluda nende ettevõtete 

läbipaistvusregistrist kõrvaldamist; 

75. kahetseb asjaolu, et vaatamata 

korduvatele kutsetele ei kasutanud paljud 

hargmaised ettevõtjad võimalust arutada 

komisjoniga rahvusvahelise 

maksuplaneerimise küsimusi; soovitab 

seetõttu, arvestades nende keeldumist 

koostööst Euroopa Parlamendi ametliku 

komisjoniga, tõsiselt kaaluda nende 

ettevõtete läbipaistvusregistrist 

kõrvaldamist teatavaks ajaks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  651 

Sirpa Pietikäinen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 75 a. nõuab, et uuritaks 

finantseerimisasutuste rolli kahjulikele 

maksutavadele kaasaaitamises; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  652 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 75 a. arvestades seda, et praegu puuduvad 

parlamendil volitused teha uurimisi, 

kutsub komisjoni ja Euroopa Ülemkogu 

tegema edusamme seoses ettepanekuga 

võtta vastu Euroopa Parlamendi määrus 

Euroopa Parlamendi uurimisõiguse 

kasutamise üksikasjalike sätete kohta 

(2009/2212(INL)), et anda Euroopa 

Parlamendile tõelised uurimisvolitused, 

mis on olulised parlamendi uurimisõiguse 

kasutamiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  653 

Marian Harkin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 75 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 75 a. innustab kõiki liikmesriike liituma 

2010. aasta välismaiste kontode 

maksukuulekuse seadusega (FATCA); 

Or. en 
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Muudatusettepanek  654 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Eelotsustega seotud koostöö ja 

kooskõlastamine 

Maksualaste eelotsustega seotud koostöö 

ja kooskõlastamine 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  655 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. palub nõukogul 2015. aasta lõpuks 

vastu võtta 2015. aasta märtsi 

seadusandliku ettepaneku, mis käsitleb 

direktiivi 2011/16/EL muutmist seoses 

kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas, kus nähakse 

ette eelotsustega seotud teabe 

registreerimise ja automaatse edastamise 

üldine raamistik ning sätted, mis 

võimaldavad komisjonil selle rakendamist 

liikmesriikides tõhusalt jälgida; 

76. palub nõukogul 2015. aasta lõpuks 

vastu võtta Euroopa Parlamendi 

seisukoht, nagu hääletati 2015. aasta 

juulis aktsionäride õigusi käsitlevas 

direktiivis, et liikmesriigid nõuavad igalt 

emiteerivalt asutuselt eelotsuste oluliste 

üksikasjade ja teabe üldsusele 

avalikustamist, esitades selle 

liikmesriikide ja kolmandate riikide 

kaupa, kus neil on tütarettevõte; kutsub 

nõukogu üles andma komisjonile 

volitused kehtestada delegeeritud 

õigusaktidega avalikustatava teabe vorm 

ja sisu; kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles vältima uute lünkade tekitamist ELi 

hoiuste maksustamise direktiivi kehtetuks 

tunnistamise kaudu; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  656 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas, Rina Ronja 

Kari, Matt Carthy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. palub nõukogul 2015. aasta lõpuks 

vastu võtta 2015. aasta märtsi 

seadusandliku ettepaneku, mis käsitleb 

direktiivi 2011/16/EL muutmist seoses 

kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas, kus nähakse ette 

eelotsustega seotud teabe registreerimise ja 

automaatse edastamise üldine raamistik 

ning sätted, mis võimaldavad komisjonil 

selle rakendamist liikmesriikides tõhusalt 

jälgida; 

76. palub nõukogul 2015. aasta lõpuks 

vastu võtta 2015. aasta märtsi 

seadusandliku ettepaneku, mis käsitleb 

direktiivi 2011/16/EL muutmist seoses 

kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas, kus nähakse ette 

eelotsustega seotud teabe registreerimise ja 

automaatse edastamise üldine raamistik 

ning sätted, mis võimaldavad komisjonil 

selle rakendamist liikmesriikides tõhusalt 

jälgida; nõuab tungivalt, et eelotsuste 

kohta vahetatav teave tehtaks komisjoni 

keskregistri kaudu üldsusele 

juurdepääsetavaks ja et tagasiulatuvat 

vahetust tuleks laiendada kõigile 

eelotsustele, mis on käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäeval veel aktiivsed; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  657 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. palub nõukogul 2015. aasta lõpuks 

vastu võtta 2015. aasta märtsi 

seadusandliku ettepaneku, mis käsitleb 

direktiivi 2011/16/EL muutmist seoses 

kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas, kus nähakse ette 

eelotsustega seotud teabe registreerimise ja 

automaatse edastamise üldine raamistik 

ning sätted, mis võimaldavad komisjonil 

76. palub nõukogul 2015. aasta lõpuks 

vastu võtta 2015. aasta märtsi 

seadusandliku ettepaneku, mis käsitleb 

direktiivi 2011/16/EL muutmist seoses 

kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas, kus nähakse ette 

eelotsustega seotud teabe registreerimise ja 

automaatse edastamise üldine raamistik 

ning sätted, mis võimaldavad komisjonil 
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selle rakendamist liikmesriikides tõhusalt 

jälgida; 

selle rakendamist liikmesriikides tõhusalt 

jälgida; rõhutab, et pelk eelotsuste arv ja 

asjaolu, et olemas on 28 liikmesriiki, kus 

on erinevad keeled ja haldustavad, 

muudab nii komisjonile kui ka 

liikmesriikidele vajalikuks töötada välja 

innovatiivsed meetodid selle 

mitmekesisusega toimetulemiseks, et 

muuta liidusisene automaatne 

teabevahetus tõeliselt tulemuslikuks ja 

abistavaks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  658 

Morten Messerschmidt 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. palub nõukogul 2015. aasta lõpuks 

vastu võtta 2015. aasta märtsi 

seadusandliku ettepaneku, mis käsitleb 

direktiivi 2011/16/EL muutmist seoses 

kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas, kus nähakse ette 

eelotsustega seotud teabe registreerimise ja 

automaatse edastamise üldine raamistik 

ning sätted, mis võimaldavad komisjonil 

selle rakendamist liikmesriikides tõhusalt 

jälgida; 

76. palub nõukogul 2015. aasta lõpuks 

vastu võtta 2015. aasta märtsi 

seadusandliku ettepaneku, mis käsitleb 

direktiivi 2011/16/EL muutmist seoses 

kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas, kus nähakse ette 

eelotsustega seotud teabe registreerimise ja 

automaatse edastamise üldine raamistik 

ning sätted, mis võimaldavad komisjonil 

selle rakendamist liikmesriikides tõhusalt 

jälgida; rõhutab, et ettevõtjate esitatavat 

tundlikku äriteavet tuleb kaitsta ja et 

järgida tuleb laiaulatuslikumaid 

andmekaitse-eeskirju; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  659 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 
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 ET 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. palub nõukogul 2015. aasta lõpuks 

vastu võtta 2015. aasta märtsi 

seadusandliku ettepaneku, mis käsitleb 

direktiivi 2011/16/EL muutmist seoses 

kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas, kus nähakse ette 

eelotsustega seotud teabe registreerimise ja 

automaatse edastamise üldine raamistik 

ning sätted, mis võimaldavad komisjonil 

selle rakendamist liikmesriikides tõhusalt 

jälgida; 

76. palub nõukogul 2015. aasta lõpuks 

vastu võtta 2015. aasta märtsi 

seadusandliku ettepaneku, mis käsitleb 

direktiivi 2011/16/EL muutmist seoses 

kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas, rõhutab, et 

ettevõtjate esitatavat tundlikku äriteavet 

tuleb kaitsta ja et järgida tuleb 

laiaulatuslikumaid andmekaitse-eeskirju, 

kus nähakse ette eelotsustega seotud teabe 

registreerimise ja automaatse edastamise 

üldine raamistik ning sätted, mis 

võimaldavad komisjonil selle rakendamist 

liikmesriikides tõhusalt jälgida; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  660 

Petr Ježek 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. palub nõukogul 2015. aasta lõpuks 

vastu võtta 2015. aasta märtsi 

seadusandliku ettepaneku, mis käsitleb 

direktiivi 2011/16/EL muutmist seoses 

kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas, kus nähakse ette 

eelotsustega seotud teabe registreerimise ja 

automaatse edastamise üldine raamistik 

ning sätted, mis võimaldavad komisjonil 

selle rakendamist liikmesriikides tõhusalt 

jälgida; 

76. palub nõukogul 2015. aasta lõpuks 

vastu võtta 2015. aasta märtsi 

seadusandliku ettepaneku, mis käsitleb 

direktiivi 2011/16/EL muutmist seoses 

kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas, kus nähakse ette 

eelotsustega seotud teabe registreerimise ja 

automaatse edastamise üldine raamistik 

ning sätted, mis võimaldavad komisjonil 

selle rakendamist liikmesriikides tõhusalt 

jälgida; tuletab sellega seoses meelde, kui 

oluline on anda komisjonile juurdepääs 

liikmesriikide vahel jagatavale teabele, 

võimaldamaks komisjonil tagada, et 

eelotsused ei avalda siseturule negatiivset 

mõju; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  661 

Markus Ferber 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. palub nõukogul 2015. aasta lõpuks 

vastu võtta 2015. aasta märtsi 

seadusandliku ettepaneku, mis käsitleb 

direktiivi 2011/16/EL muutmist seoses 

kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas, kus nähakse ette 

eelotsustega seotud teabe registreerimise ja 

automaatse edastamise üldine raamistik 

ning sätted, mis võimaldavad komisjonil 

selle rakendamist liikmesriikides tõhusalt 

jälgida; 

76. palub nõukogul 2015. aasta lõpuks 

vastu võtta 2015. aasta märtsi 

seadusandliku ettepaneku, mis käsitleb 

direktiivi 2011/16/EL muutmist seoses 

kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas, kus nähakse ette 

eelotsustega seotud teabe registreerimise ja 

automaatse edastamise üldine raamistik 

ning sätted, mis võimaldavad komisjonil 

selle rakendamist liikmesriikides tõhusalt 

jälgida; kutsub nõukogu üles Euroopa 

Parlamendi arvamust selle seadusandliku 

ettepaneku kohta nõuetekohaselt arvesse 

võtma; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  662 

Petr Ježek 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 76 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 76 a. toetab komisjoni ettepanekut töötada 

välja turvaline keskregister, kuhu 

võidakse sisestada kõnealuse direktiivi 

kohaselt edastatav teave, ja kutsub 

komisjoni üles täiendama oma 

ettepanekut ja esitama selleks – pidades 

nõuetekohaselt silmas läbipaistvust – 

aastaaruande, milles tehakse kokkuvõte 

turvalises keskregistris sisalduvatest 

peamistest juhtumitest; keskregister peaks 

hõlmama vähemalt järgmist: 
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 – maksumaksja nimi ja rühm; 

 – eelotsuses käsitletud küsimuste 

kirjeldus; 

 – hinna eelkokkuleppe määramiseks 

kasutatud kriteeriumide kirjeldus; 

 – selle liikmesriigi / nende liikmesriikide 

tuvastamine, mida otsus kõige 

tõenäolisemalt mõjutab; 

 – muude maksumaksjate tuvastamine, 

keda otsus tõenäoliselt mõjutab (v.a 

füüsilised isikud). 

 Seda tehes peab komisjon nõuetekohaselt 

arvestama ärikonfidentsiaalsuse ja -

saladusega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  663 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kutsub liikmesriike üles toetama 

kõikidel rahvusvahelistel foorumitel 

maksuametite automaatset teabevahetust 

kui uut ülemaailmset standardit; kutsub 

eelkõige komisjoni, OECDd ja G20 üles 

edendama seda ülemaailmse kaasava 

protsessi raames kõige asjakohasemate ja 

tõhusamate vahenditega; 

77. kutsub liikmesriike üles toetama 

kõikidel rahvusvahelistel foorumitel 

maksuametite automaatset teabevahetust 

kui uut ülemaailmset standardit; kutsub 

eelkõige komisjoni, OECDd ja G20 üles 

edendama seda ülemaailmse kaasava 

protsessi raames kõige asjakohasemate ja 

tõhusamate vahenditega ning paindlikkuse 

võimalustega, nagu vastastikkuse 

puudumise perioodid, tagamaks, et 

arenguriigid saaksid algusest peale 

osaleda selle uue standardi rakendamises; 

nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid 

oma riiklikes rakendusaktides, et 

teatamiskohustuse teadlik rikkumine või 

valearuannete teadlik esitamine 

automaatses teabevahetuses on kuritegu; 

nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
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kohustaksid oma riigi 

finantseerimisasutusi algusest peale 

tuvastama kõigi kontoomanike elukohta, 

et parandada teabekogumisprotsessi 

tõhusust ning et mitte muuta automaatse 

teabevahetuse rakendamist tarbetult ja 

kahjulikult ebaselgeks; nõuab tungivalt, 

et liikmesriigid ja komisjon lisaksid 

rakendusmäärusesse, millega komisjon 

praegu komiteemenetluse raames töötab, 

nõude esitada automaatse andmevahetuse 

kohta alates esimesest toimimisaastast 

ulatuslikku avalikku liikmesriikide lõikes 

esitatud statistilisi andmeid, mis 

sisaldaksid maksudest kõrvalehoidumise 

vältimiseks ka koondstatistikat aastate 

2013–2015 kohta, ja täpsustaksid seda 

nõuet; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  664 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kutsub liikmesriike üles toetama 

kõikidel rahvusvahelistel foorumitel 

maksuametite automaatset teabevahetust 

kui uut ülemaailmset standardit; kutsub 

eelkõige komisjoni, OECDd ja G20 üles 

edendama seda ülemaailmse kaasava 

protsessi raames kõige asjakohasemate ja 

tõhusamate vahenditega; 

77. kutsub liikmesriike üles toetama 

kõikidel rahvusvahelistel foorumitel 

maksuametite automaatset teabevahetust 

kui uut ülemaailmset standardit; kutsub 

eelkõige komisjoni, OECDd ja G20 üles 

edendama seda ülemaailmse kaasava 

protsessi raames kõige asjakohasemate ja 

tõhusamate vahenditega; soovitab 

ülemaailmsetesse automaatse 

teabevahetuse standarditesse lisada teabe 

eelotsuste kohta ja soovitab teha see teave 

üldsusele kättesaadavaks; nõuab 

sammude astumist, et tagada automaatse 

teabevahetuse kujunemine tõeliselt 

üleilmseks ja seega ka tõhusaks, andes 

arenguriikidele alguses teatud aja, kui 

teabevahetus ei ole vastastikune, ja 

toetades samas nende jõupingutusi oma 
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suutlikkuse suurendamisel, et nad saaksid 

automaatses teabevahetuses täielikult 

osaleda; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  665 

Krišjānis Kariņš 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kutsub liikmesriike üles toetama 

kõikidel rahvusvahelistel foorumitel 

maksuametite automaatset teabevahetust 

kui uut ülemaailmset standardit; kutsub 

eelkõige komisjoni, OECDd ja G20 üles 

edendama seda ülemaailmse kaasava 

protsessi raames kõige asjakohasemate ja 

tõhusamate vahenditega; 

77. kutsub liikmesriike üles toetama 

kõikidel rahvusvahelistel foorumitel 

maksuametite automaatset teabevahetust 

kui uut ülemaailmset standardit; kutsub 

eelkõige komisjoni, OECDd ja G20 üles 

edendama seda ülemaailmse kaasava 

protsessi raames kõige asjakohasemate ja 

tõhusamate vahenditega; rõhutab, et ELi-

sisene automaatne teabevahetus võiks 

toimuda kogu ELi hõlmava keskregistri 

vormis, mis oleks juurdepääsetav nii 

komisjonile kui ka pädevatele asutustele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  666 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kutsub liikmesriike üles toetama 

kõikidel rahvusvahelistel foorumitel 

maksuametite automaatset teabevahetust 

kui uut ülemaailmset standardit; kutsub 

eelkõige komisjoni, OECDd ja G20 üles 

edendama seda ülemaailmse kaasava 

protsessi raames kõige asjakohasemate ja 

tõhusamate vahenditega; 

77. kutsub liikmesriike üles toetama 

kõikidel rahvusvahelistel foorumitel 

maksuametite automaatset teabevahetust 

kui uut ülemaailmset standardit, pidades 

nõuetekohaselt silmas tundliku äriteabe 

kaitset ja järgides täielikult andmekaitse-

eeskirju; kutsub eelkõige komisjoni, 

OECDd ja G20 üles edendama seda 
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ülemaailmse kaasava protsessi raames 

kõige asjakohasemate ja tõhusamate 

vahenditega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  667 

Brian Hayes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kutsub liikmesriike üles toetama 

kõikidel rahvusvahelistel foorumitel 

maksuametite automaatset teabevahetust 

kui uut ülemaailmset standardit; kutsub 

eelkõige komisjoni, OECDd ja G20 üles 

edendama seda ülemaailmse kaasava 

protsessi raames kõige asjakohasemate ja 

tõhusamate vahenditega; 

77. kutsub liikmesriike üles toetama 

kõikidel rahvusvahelistel foorumitel 

maksuametite automaatset teabevahetust 

kui uut ülemaailmset standardit; kutsub 

eelkõige komisjoni, OECDd ja G20 üles 

edendama seda ülemaailmse kaasava 

protsessi raames kõige asjakohasemate ja 

tõhusamate vahenditega; arvab, et 

välismaiste kontode maksukuulekuse 

seaduse (FATCA) kohast maksuteabe 

automaatse vahetamise korda tuleks 

tunnustada kui uut ranget maksuteabe 

avalikustamise standardit; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  668 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Georgios 

Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kutsub liikmesriike üles toetama 

kõikidel rahvusvahelistel foorumitel 

maksuametite automaatset teabevahetust 

kui uut ülemaailmset standardit; kutsub 

eelkõige komisjoni, OECDd ja G20 üles 

edendama seda ülemaailmse kaasava 

77. kutsub liikmesriike üles toetama 

kõikidel rahvusvahelistel foorumitel 

maksuametite automaatset teabevahetust 

kui uut ülemaailmset standardit; kutsub 

eelkõige komisjoni, OECDd ja G20 üles 

edendama seda ülemaailmse kaasava 
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protsessi raames kõige asjakohasemate ja 

tõhusamate vahenditega; 

protsessi raames kõige asjakohasemate ja 

tõhusamate vahenditega; selleks et 

automaatne teabevahetus oleks 

tulemuslik, nõuab lisaks ühise Euroopa 

maksukohustuslasena registreerimise 

numbri korra kehtestamist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  669 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

77. kutsub liikmesriike üles toetama 

kõikidel rahvusvahelistel foorumitel 

maksuametite automaatset teabevahetust 

kui uut ülemaailmset standardit; kutsub 

eelkõige komisjoni, OECDd ja G20 üles 

edendama seda ülemaailmse kaasava 

protsessi raames kõige asjakohasemate ja 

tõhusamate vahenditega; 

77. kutsub liikmesriike üles toetama 

kõikidel rahvusvahelistel foorumitel 

maksuametite automaatset teabevahetust 

kui uut ülemaailmset standardit; kutsub 

eelkõige komisjoni, OECDd ja G20 üles 

edendama seda ülemaailmse kaasava 

protsessi raames kõige asjakohasemate ja 

tõhusamate vahenditega, nagu 

maksuküsimustealase halduskoostöö 

konventsioon; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  670 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 77 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 77 a. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 

kohustaksid oma riigi 

finantseerimisasutusi algusest peale 

tuvastama kõigi kontoomanike elukohta, 

et parandada teabekogumisprotsessi 

tõhusust ning et mitte muuta automaatse 

teabevahetuse rakendamist tarbetult ja 
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kahjulikult ebaselgeks; nõuab tungivalt, 

et liikmesriigid ja komisjon lisaksid 

rakendusmäärusesse, millega komisjon 

praegu komiteemenetluse raames töötab, 

nõude esitada automaatse andmevahetuse 

kohta alates esimesest toimimisaastast 

ulatuslikku avalikku liikmesriikide lõikes 

esitatud statistilisi andmeid, mis 

sisaldaksid maksudest kõrvalehoidumise 

vältimiseks ka koondstatistikat aastate 

2013–2015 kohta, ja täpsustaksid seda 

nõuet; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  671 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et kõik piiriülese iseloomuga 

eelotsused, eriti kui need hõlmavad 

siirdehindu, oleksid tehtud kõigi 

asjaomaste riikidega koostöös, et nende 

vahel toimuks automaatne asjakohase 

teabe vahetus ning et kõik riiklikud 

meetmed, mille eesmärk on vähendada 

maksustamise vältimist ja maksubaasi 

kahanemist ELis, sealhulgas auditid, 

tuleks ellu viia ühiselt, pöörates 

asjakohast tähelepanu programmiga 

„FISCALIS 2020” omandatud 

kogemustele; kordab oma seisukohta, et 

kõigi teisi liikmesriike mõjutavate 

eelotsuste põhielementidest tuleks 

teavitada maksuameteid ja komisjoni, kuid 

need peaksid kajastuma hargmaiste 

ettevõtjate kaupa ka riikide lõikes 

koostatavas aruandluses; 

78. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et asjakohast teavet piiriüleste 

eelotsuste kohta tuleks riikide 

maksuametite ja komisjoni vahel 

automaatselt vahetada; rõhutab, et kõigi 

teisi liikmesriike mõjutavate eelotsuste 

põhielementidest tuleks teavitada 

asjaomaseid maksuameteid ja komisjoni; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  672 

Markus Ferber 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et kõik piiriülese iseloomuga 

eelotsused, eriti kui need hõlmavad 

siirdehindu, oleksid tehtud kõigi 

asjaomaste riikidega koostöös, et nende 

vahel toimuks automaatne asjakohase teabe 

vahetus ning et kõik riiklikud meetmed, 

mille eesmärk on vähendada maksustamise 

vältimist ja maksubaasi kahanemist ELis, 

sealhulgas auditid, tuleks ellu viia ühiselt, 

pöörates asjakohast tähelepanu 

programmiga „FISCALIS 2020” 

omandatud kogemustele; kordab oma 

seisukohta, et kõigi teisi liikmesriike 

mõjutavate eelotsuste põhielementidest 

tuleks teavitada maksuameteid ja 

komisjoni, kuid need peaksid kajastuma 

hargmaiste ettevõtjate kaupa ka riikide 

lõikes koostatavas aruandluses; 

78. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et kõik piiriülese iseloomuga 

eelotsused, eriti kui need hõlmavad 

siirdehindu, oleksid tehtud kõigi 

asjaomaste riikidega koostöös, et nende 

vahel toimuks automaatne, täielik ja 

viivitamatu asjakohase teabe vahetus ning 

et kõik riiklikud meetmed, mille eesmärk 

on vähendada maksustamise vältimist ja 

maksubaasi kahanemist ELis, sealhulgas 

auditid, tuleks ellu viia ühiselt, pöörates 

asjakohast tähelepanu programmiga 

„FISCALIS 2020” omandatud 

kogemustele; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  673 

Tom Vandenkendelaere 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et kõik piiriülese iseloomuga 

eelotsused, eriti kui need hõlmavad 

siirdehindu, oleksid tehtud kõigi 

asjaomaste riikidega koostöös, et nende 

vahel toimuks automaatne asjakohase teabe 

vahetus ning et kõik riiklikud meetmed, 

mille eesmärk on vähendada maksustamise 

vältimist ja maksubaasi kahanemist ELis, 

78. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et kõik piiriülese iseloomuga 

eelotsused, eriti kui need hõlmavad 

siirdehindu, oleksid tehtud kõigi 

asjaomaste riikidega koostöös, et nende 

vahel toimuks automaatne asjakohase teabe 

vahetus ning et kõik riiklikud meetmed, 

mille eesmärk on vähendada maksustamise 

vältimist ja maksubaasi kahanemist ELis, 
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sealhulgas auditid, tuleks ellu viia ühiselt, 

pöörates asjakohast tähelepanu 

programmiga „FISCALIS 2020” 

omandatud kogemustele; kordab oma 

seisukohta, et kõigi teisi liikmesriike 

mõjutavate eelotsuste põhielementidest 

tuleks teavitada maksuameteid ja 

komisjoni, kuid need peaksid kajastuma 

hargmaiste ettevõtjate kaupa ka riikide 

lõikes koostatavas aruandluses; 

sealhulgas auditid, tuleks ellu viia ühiselt, 

pöörates asjakohast tähelepanu 

programmiga „FISCALIS 2020” 

omandatud kogemustele; kordab oma 

seisukohta, et kõigi teisi liikmesriike 

mõjutavate eelotsuste põhielementidest 

tuleks teavitada maksuameteid ja 

komisjoni; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  674 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et kõik piiriülese iseloomuga 

eelotsused, eriti kui need hõlmavad 

siirdehindu, oleksid tehtud kõigi 

asjaomaste riikidega koostöös, et nende 

vahel toimuks automaatne asjakohase teabe 

vahetus ning et kõik riiklikud meetmed, 

mille eesmärk on vähendada maksustamise 

vältimist ja maksubaasi kahanemist ELis, 

sealhulgas auditid, tuleks ellu viia ühiselt, 

pöörates asjakohast tähelepanu 

programmiga „FISCALIS 2020” 

omandatud kogemustele; kordab oma 

seisukohta, et kõigi teisi liikmesriike 

mõjutavate eelotsuste põhielementidest 

tuleks teavitada maksuameteid ja 

komisjoni, kuid need peaksid kajastuma 

hargmaiste ettevõtjate kaupa ka riikide 

lõikes koostatavas aruandluses; 

78. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et kõik piiriülese iseloomuga 

eelotsused, eriti kui need hõlmavad 

siirdehindu, oleksid tehtud kõigi 

asjaomaste riikide maksuametitega 

koostöös, et nende vahel toimuks 

automaatne asjakohase teabe vahetus ning 

et kõik riiklikud meetmed, mille eesmärk 

on vähendada maksustamise vältimist ja 

maksubaasi kahanemist ELis, sealhulgas 

auditid, tuleks ellu viia ühiselt, pöörates 

asjakohast tähelepanu programmiga 

„FISCALIS 2020” omandatud 

kogemustele; kordab oma seisukohta, et 

kõigi teisi liikmesriike mõjutavate 

eelotsuste põhielementidest tuleks 

teavitada maksuameteid ja komisjoni, kuid 

need peaksid kajastuma hargmaiste 

ettevõtjate kaupa ka riikide lõikes 

koostatavas avalikus aruandluses; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  675 

Luděk Niedermayer 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et kõik piiriülese iseloomuga 

eelotsused, eriti kui need hõlmavad 

siirdehindu, oleksid tehtud kõigi 

asjaomaste riikidega koostöös, et nende 

vahel toimuks automaatne asjakohase teabe 

vahetus ning et kõik riiklikud meetmed, 

mille eesmärk on vähendada maksustamise 

vältimist ja maksubaasi kahanemist ELis, 

sealhulgas auditid, tuleks ellu viia ühiselt, 

pöörates asjakohast tähelepanu 

programmiga „FISCALIS 2020” 

omandatud kogemustele; kordab oma 

seisukohta, et kõigi teisi liikmesriike 

mõjutavate eelotsuste põhielementidest 

tuleks teavitada maksuameteid ja 

komisjoni, kuid need peaksid kajastuma 

hargmaiste ettevõtjate kaupa ka riikide 

lõikes koostatavas aruandluses; 

78. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et kõigi piiriülese iseloomuga 

eelotsuste puhul, eriti kui need hõlmavad 

siirdehindu, võetaks arvesse eelotsuse 

mõju asjaomaste riikide maksutuludele, et 

nende vahel toimuks automaatne 

asjakohase teabe vahetus ning et kõik 

riiklikud meetmed, mille eesmärk on 

vähendada maksustamise vältimist ja 

maksubaasi kahanemist ELis, sealhulgas 

auditid, tuleks ellu viia ühiselt, pöörates 

asjakohast tähelepanu programmiga 

„FISCALIS 2020” omandatud 

kogemustele; kordab oma seisukohta, et 

kõigi teisi liikmesriike mõjutavate 

eelotsuste põhielementidest tuleks 

teavitada maksuameteid ja komisjoni ning 

need tuleks muuta läbipaistvamaks ka 

üldsusele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  676 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et kõik piiriülese iseloomuga 

eelotsused, eriti kui need hõlmavad 

siirdehindu, oleksid tehtud kõigi 

asjaomaste riikidega koostöös, et nende 

vahel toimuks automaatne asjakohase teabe 

vahetus ning et kõik riiklikud meetmed, 

mille eesmärk on vähendada maksustamise 

vältimist ja maksubaasi kahanemist ELis, 

78. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et kõik piiriülese iseloomuga 

eelotsused, eriti kui need hõlmavad 

siirdehindu, oleksid tehtud kõigi 

asjaomaste riikidega koostöös, et nende 

vahel toimuks automaatne asjakohase teabe 

vahetus ning et kõik riiklikud meetmed, 

mille eesmärk on vähendada maksustamise 

vältimist ja maksubaasi kahanemist ELis, 
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sealhulgas auditid, tuleks ellu viia ühiselt, 

pöörates asjakohast tähelepanu 

programmiga „FISCALIS 2020” 

omandatud kogemustele; kordab oma 

seisukohta, et kõigi teisi liikmesriike 

mõjutavate eelotsuste põhielementidest 

tuleks teavitada maksuameteid ja 

komisjoni, kuid need peaksid kajastuma 

hargmaiste ettevõtjate kaupa ka riikide 

lõikes koostatavas aruandluses; 

sealhulgas auditid, tuleks ellu viia ühiselt, 

pöörates asjakohast tähelepanu 

programmiga „FISCALIS 2020” 

omandatud kogemustele; kordab oma 

seisukohta, et kõigi teisi liikmesriike 

mõjutavate eelotsuste põhielementidest 

tuleks teavitada maksuameteid ja 

komisjoni, kuid need peaksid kajastuma 

hargmaiste ettevõtjate kaupa ka riikide 

lõikes koostatavas avalikus aruandluses; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  677 

Morten Messerschmidt 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et kõik piiriülese iseloomuga 

eelotsused, eriti kui need hõlmavad 

siirdehindu, oleksid tehtud kõigi 

asjaomaste riikidega koostöös, et nende 

vahel toimuks automaatne asjakohase teabe 

vahetus ning et kõik riiklikud meetmed, 

mille eesmärk on vähendada maksustamise 

vältimist ja maksubaasi kahanemist ELis, 

sealhulgas auditid, tuleks ellu viia ühiselt, 

pöörates asjakohast tähelepanu 

programmiga „FISCALIS 2020” 

omandatud kogemustele; kordab oma 

seisukohta, et kõigi teisi liikmesriike 

mõjutavate eelotsuste põhielementidest 

tuleks teavitada maksuameteid ja 

komisjoni, kuid need peaksid kajastuma 

hargmaiste ettevõtjate kaupa ka riikide 

lõikes koostatavas aruandluses; 

78. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et kõik piiriülese iseloomuga 

eelotsused, eriti kui need hõlmavad 

siirdehindu, oleksid tehtud kõigi 

asjaomaste riikidega koostöös, et nende 

vahel toimuks automaatne asjakohase teabe 

vahetus ning et kõik riiklikud meetmed, 

mille eesmärk on vähendada maksustamise 

vältimist ja maksubaasi kahanemist ELis, 

sealhulgas auditid, tuleks ellu viia ühiselt, 

pöörates asjakohast tähelepanu 

programmiga „FISCALIS 2020” 

omandatud kogemustele; kordab oma 

seisukohta, et kõigi teisi liikmesriike 

mõjutavate eelotsuste põhielementidest 

tuleks teavitada maksuameteid ja 

komisjoni, kuid need peaksid kajastuma 

hargmaiste ettevõtjate kaupa ka riikide 

lõikes koostatavas aruandluses; rõhutab, et 

ettevõtjate esitatavat tundlikku äriteavet 

tuleb kaitsta ja et järgida tuleb laiemaid 

andmekaitse-eeskirju; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  678 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. kutsub liikmesriike üles arvestama 

sellega, et kõik piiriülese iseloomuga 

eelotsused, eriti kui need hõlmavad 

siirdehindu, oleksid tehtud kõigi 

asjaomaste riikidega koostöös, et nende 

vahel toimuks automaatne asjakohase teabe 

vahetus ning et kõik riiklikud meetmed, 

mille eesmärk on vähendada maksustamise 

vältimist ja maksubaasi kahanemist ELis, 

sealhulgas auditid, tuleks ellu viia ühiselt, 

pöörates asjakohast tähelepanu 

programmiga „FISCALIS 2020” 

omandatud kogemustele; kordab oma 

seisukohta, et kõigi teisi liikmesriike 

mõjutavate eelotsuste põhielementidest 

tuleks teavitada maksuameteid ja 

komisjoni, kuid need peaksid kajastuma 

hargmaiste ettevõtjate kaupa ka riikide 

lõikes koostatavas aruandluses; 

78. palub liikmesriikidel arvestada sellega, 

et kõik piiriülese iseloomuga eelotsused, 

eriti kui need hõlmavad siirdehindu, 

oleksid tehtud kõigi asjaomaste ja 

mõjutatud riikidega, et nende vahel 

toimuks automaatne asjakohase teabe 

vahetus ning et kõik riiklikud meetmed, 

mille eesmärk on vähendada maksustamise 

vältimist ja maksubaasi kahanemist ELis, 

sealhulgas auditid, tuleks ellu viia ühiselt, 

pöörates asjakohast tähelepanu 

programmiga „FISCALIS 2020” 

omandatud kogemustele; kordab, et kõigi 

teisi liikmesriike mõjutavate eelotsuste 

teave tuleks esitada maksuametitele ja 

komisjonile, kuid need peaksid kajastuma 

hargmaiste ettevõtjate kaupa ka riikide 

lõikes koostatavas aruandluses; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  679 

Barbara Kappel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku automaatse 

teabevahetuse rakendamise tõhusaks 

kontrollimiseks ja pikas perspektiivis 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused; 

nõuab raamistikku automaatse 

teabevahetuse rakendamise tõhusaks 

kontrollimiseks; 
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süsteemi, mille abil võetakse eelotsused 

ELi tasandil vaatluse alla, et kontrollida, 

kas neil on teistele liikmesriikidele 

kahjulik mõju; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  680 

Luděk Niedermayer 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku automaatse 

teabevahetuse rakendamise tõhusaks 

kontrollimiseks ja pikas perspektiivis 

süsteemi, mille abil võetakse eelotsused 

ELi tasandil vaatluse alla, et kontrollida, 

kas neil on teistele liikmesriikidele 

kahjulik mõju; 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab lisaks raamistikku 

automaatse teabevahetuse rakendamise 

tõhusaks kontrollimiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  681 

Andreas Schwab 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku automaatse 

teabevahetuse rakendamise tõhusaks 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

asjakohastele eelotsustele; nõuab 

raamistikku automaatse teabevahetuse 
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kontrollimiseks ja pikas perspektiivis 

süsteemi, mille abil võetakse eelotsused 

ELi tasandil vaatluse alla, et kontrollida, 

kas neil on teistele liikmesriikidele 

kahjulik mõju; 

rakendamise tõhusaks kontrollimiseks; 

 (Selline süsteem, mille abil võetakse 

eelotsused ELi tasandil vaatluse alla, et 

kontrollida, kas neil on teistele 

liikmesriikidele kahjulik mõju, ei ole 

praegu teostatav, sest Euroopa Komisjon 

ei ole maksuhalduri staatuses.) 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  682 

Markus Ferber 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku 

automaatse teabevahetuse rakendamise 

tõhusaks kontrollimiseks ja pikas 

perspektiivis süsteemi, mille abil võetakse 

eelotsused ELi tasandil vaatluse alla, et 

kontrollida, kas neil on teistele 

liikmesriikidele kahjulik mõju; 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab, et 31. detsembriks 

2016 loodaks turvaline keskregister, mis 

kergendab asjaomaste maksuhaldurite 

teabevahetust; 

 (Kohandamine raporti projektiga, mis 

käsitleb arvamust ettepaneku kohta võtta 

vastu nõukogu direktiiv, millega 

muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses 

kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas (2015/0068 

(CNS)).) 

Or. de 
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Muudatusettepanek  683 

Krišjānis Kariņš 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku 

automaatse teabevahetuse rakendamise 

tõhusaks kontrollimiseks ja pikas 

perspektiivis süsteemi, mille abil võetakse 

eelotsused ELi tasandil vaatluse alla, et 

kontrollida, kas neil on teistele 

liikmesriikidele kahjulik mõju; 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele kogu ELi hõlmava 

keskregistri vormis, mis oleks 

juurdepääsetav komisjonile ja pädevatele 

asutustele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  684 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku 

automaatse teabevahetuse rakendamise 

tõhusaks kontrollimiseks ja pikas 

perspektiivis süsteemi, mille abil võetakse 

eelotsused ELi tasandil vaatluse alla, et 

kontrollida, kas neil on teistele 

liikmesriikidele kahjulik mõju; 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; rõhutab aga, et seda tuleks 

teha viisil, mille puhul kogutud teabe hulk 

ei takista tõeliselt probleemsete juhtumite 

tuvastamist; nõuab lisaks raamistikku, mis 

võimaldaks automaatset teabevahetust 

tõhusalt rakendada, ja pikas perspektiivis 

turvalist keskregistrit, kus registreeritakse 

ja talletatakse liikmesriikide esitatud teave 

eelotsuste kohta; nõuab tungivalt, et 

komisjoni osalus mängiks eelotsuseid 
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puudutavate andmete kogumise ja 

analüüsimise protsessis põhirolli; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  685 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku 

automaatse teabevahetuse rakendamise 

tõhusaks kontrollimiseks ja pikas 

perspektiivis süsteemi, mille abil võetakse 

eelotsused ELi tasandil vaatluse alla, et 

kontrollida, kas neil on teistele 

liikmesriikidele kahjulik mõju; 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub komisjoni üles koostama 

ettepanekut laiendada automaatset 

teabevahetust kõikidele eelotsustele; 

nõuab, et liikmesriigid esitaksid 

korrapäraselt ülevaate nende alalistest või 

pika kehtivusajaga eelotsustest, 

kontrolliksid eelkõige, kas siirdehindade 

arvutustes on kasutatud asjakohaseid 

võrdlusaluseid; nõuab, et komisjon looks 

raamistiku automaatse teabevahetuse 

rakendamise tõhusaks kontrollimiseks ja 

pikas perspektiivis arvelduskojasüsteemi, 

mille abil võtab komisjon eelotsused ELi 

tasandil vaatluse alla, et kontrollida, kas 

neil on teistele liikmesriikidele kahjulik 

mõju; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  686 

Bernd Lucke 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku automaatse 

teabevahetuse rakendamise tõhusaks 

kontrollimiseks ja pikas perspektiivis 

süsteemi, mille abil võetakse eelotsused 

ELi tasandil vaatluse alla, et kontrollida, 

kas neil on teistele liikmesriikidele kahjulik 

mõju; 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku automaatse 

teabevahetuse rakendamise tõhusaks 

kontrollimiseks ja pikas perspektiivis 

tõenäoliselt sõltumatut maksualase 

konkurentsi ametit, mille abil võetakse 

eelotsused ELi tasandil vaatluse alla, et 

kontrollida, kas neil on teistele 

liikmesriikidele kahjulik mõju; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  687 

Tom Vandenkendelaere 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku 

automaatse teabevahetuse rakendamise 

tõhusaks kontrollimiseks ja pikas 

perspektiivis süsteemi, mille abil võetakse 

eelotsused ELi tasandil vaatluse alla, et 

kontrollida, kas neil on teistele 

liikmesriikidele kahjulik mõju; 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele, mille on väljastanud valitsus 

või liikmesriigi mis tahes territoriaalne või 

haldusüksus, sealhulgas kohalik 

omavalitsus, või maksuamet või on seda 

tehtud nende nimel ja olenemata eelotsuse 

formaalsest, mitteformaalsest, õiguslikult 

siduvast või mittesiduvast laadist ning 

ilma et VKEde suhtes kohaldataks 

piirmäära; nõuab lisaks, et komisjonil 

oleks eelotsuseid puudutava teabe 

vahetuses keskne roll, et ta saaks tõhusalt 

kontrollida ja hinnata automaatse 

teabevahetuse rakendamist; kutsub 

komisjoni uurima, kas pikas perspektiivis 

võib teostatav ja soovitav olla 
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arvelduskojasüsteemi loomine, mille abil 

jälgitakse eelotsuseid ELi tasandil selles 

suhtes, kas neil on teistele liikmesriikidele 

kahjulik mõju; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  688 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku automaatse 

teabevahetuse rakendamise tõhusaks 

kontrollimiseks ja pikas perspektiivis 

süsteemi, mille abil võetakse eelotsused 

ELi tasandil vaatluse alla, et kontrollida, 

kas neil on teistele liikmesriikidele kahjulik 

mõju; 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused; 

nõuab raamistikku automaatse 

teabevahetuse rakendamise tõhusaks 

kontrollimiseks ja pikas perspektiivis 

arvelduskojasüsteemi, mille abil võetakse 

eelotsused ELi tasandil vaatluse alla, et 

kontrollida, kas neil on teistele 

liikmesriikidele kahjulik mõju; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  689 

Emmanuel Maurel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku automaatse 

teabevahetuse rakendamise tõhusaks 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku automaatse 

teabevahetuse rakendamise tõhusaks 
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kontrollimiseks ja pikas perspektiivis 

süsteemi, mille abil võetakse eelotsused 

ELi tasandil vaatluse alla, et kontrollida, 

kas neil on teistele liikmesriikidele kahjulik 

mõju; 

kontrollimiseks ja 2020. aastaks 

arvelduskojasüsteemi, mille abil võetakse 

eelotsused ELi tasandil vaatluse alla, et 

kontrollida, kas neil on teistele 

liikmesriikidele kahjulik mõju; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  690 

Ulla Tørnæs 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku automaatse 

teabevahetuse rakendamise tõhusaks 

kontrollimiseks ja pikas perspektiivis 

süsteemi, mille abil võetakse eelotsused 

ELi tasandil vaatluse alla, et kontrollida, 

kas neil on teistele liikmesriikidele kahjulik 

mõju; 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele, pidades nõuetekohaselt 

silmas tundliku äriteabe kaitset ja järgides 

täielikult andmekaitset; nõuab raamistikku 

automaatse teabevahetuse rakendamise 

tõhusaks kontrollimiseks ja pikas 

perspektiivis arvelduskojasüsteemi, mille 

abil võetakse eelotsused ELi tasandil 

vaatluse alla, et kontrollida, kas neil on 

teistele liikmesriikidele kahjulik mõju; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  691 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 
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ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku automaatse 

teabevahetuse rakendamise tõhusaks 

kontrollimiseks ja pikas perspektiivis 

süsteemi, mille abil võetakse eelotsused 

ELi tasandil vaatluse alla, et kontrollida, 

kas neil on teistele liikmesriikidele kahjulik 

mõju; 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku automaatse 

teabevahetuse rakendamise tõhusaks 

kontrollimiseks ning tagamiseks, sh 

asjakohaste sanktsioonide abil, ja pikas 

perspektiivis arvelduskojasüsteemi, mille 

abil võetakse eelotsused ELi tasandil 

vaatluse alla, et kontrollida, kas neil on 

teistele liikmesriikidele kahjulik mõju; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  692 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku automaatse 

teabevahetuse rakendamise tõhusaks 

kontrollimiseks ja pikas perspektiivis 

süsteemi, mille abil võetakse eelotsused 

ELi tasandil vaatluse alla, et kontrollida, 

kas neil on teistele liikmesriikidele kahjulik 

mõju; 

79. toonitab sellega seoses asjaolu, et teisi 

liikmesriike ei mõjuta mitte ainult 

piiriülesed, vaid ka riiklikud eelotsused, 

ning kutsub seepärast üles laiendama 

automaatset teabevahetust kõikidele 

eelotsustele; nõuab raamistikku automaatse 

teabevahetuse rakendamise tõhusaks 

kontrollimiseks ning et tagataks 

vahetatavast teabest saadud statistiliste 

andmete kogumine ja avaldamine, samuti 

nõuab pikas perspektiivis 

arvelduskojasüsteemi, mille abil võetakse 

eelotsused ELi tasandil vaatluse alla, et 

kontrollida, kas neil on teistele 

liikmesriikidele kahjulik mõju; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  693 

Markus Ferber 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 79 a. komisjon peaks avaldama 

aastaaruande, milles tehakse kokkuvõte 

turvalises keskregistris sisalduvatest 

peamistest juhtumitest, et suurendada 

läbipaistvust kodanike jaoks; seejuures 

peaks komisjon arvesse võtma 

vastastikuse abi direktiivi artiklis 

kehtestatud konfidentsiaalsussätteid; 

 (Kohandamine raporti projektiga, mis 

käsitleb arvamust ettepaneku kohta võtta 

vastu nõukogu direktiiv, millega 

muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses 

kohustusliku automaatse teabevahetusega 

maksustamise valdkonnas (2015/0068 

(CNS)).) 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  694 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 79 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 79 a. juhib tähelepanu, et mis tahes nõue 

avaldada teavet eelotsuste kohta ei tohiks 

kahjustada ärihuve ning et seda tuleks 

teha ärisaladust täielikult austaval viisil; 

väljendab sellega seoses muret, kas 

üksikjuhtumite andmeid saab 

anonüümseks muuta, nii et konkurentidel 

oleks võimatu asjaomast ettevõtjat 

tuvastada; juhib tähelepanu riskile, et 

liiga üksikasjaliku teabe avaldamine 

üksikute ettevõtete kasutatud meetodite 

kohta võib anda teistele ettevõtjatele ideid 

maksudest kõrvalehoidumise uute 

strateegiate sepitsemiseks; toetab seetõttu 

valikut, mille puhul eelotsuseid puudutav 

teave avaldatakse koondandmetena või 
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kokkuvõtlikult; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  695 

Markus Ferber 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. kutsub komisjoni üles kaaluma ELi 

tasandil eelotsuste ühise raamistiku 

loomist, mis hõlmaks eelkõige järgmisi 

ühiseid kriteeriume: 

välja jäetud 

– nõue kehtestada need tervikliku 

analüüsi põhjal, kaasates kõik 

asjaomased osapooled ja riigid, 

 

– nende avalikustamine kas täielikult või 

lihtsustatud kujul, kuid austades täielikult 

konfidentsiaalsusnõudeid, 

 

– võrdne kohtlemine ja kättesaadavus 

kõikidele maksumaksjatele, 

 

– kaalutlusõiguse puudumine ja täielik 

vastavus aluseks olevatele maksusätetele; 

 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  696 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 – sissejuhatav osa 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. kutsub komisjoni üles kaaluma ELi 

tasandil eelotsuste ühise raamistiku 

loomist, mis hõlmaks eelkõige järgmisi 

ühiseid kriteeriume: 

80. kutsub komisjoni üles kasutama kõiki 

tema käsutuses olevaid vahendeid 

maksumaksjatele teadaoleval õigus- või 

haldusraamistikul põhinevate 
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eelotsusetavade edendamiseks ning ka mis 

tahes mitteformaalsete maksukorralduste 

heidutamiseks; kutsub komisjoni üles 

kaaluma ELi tasandil eelotsuste ühise 

raamistiku või samaväärsete meetmete – 

olenemata sellest, kuidas neid 

liikmesriikides nimetatakse – ja selle 

asjakohaste menetluste loomist. Selle 

raamistikuga peaks kaasnema Euroopa 

eelotsuste komitee, millel oleksid volitused 

anda suuniseid ja tegeleda 

kooskõlastamisega ja mis oleks teise 

instantsina pädev tegema otsuseid mis 

tahes eelotsusetaotluse kohta. Eelotsuste 

ühised kriteeriumid peaksid olema muu 

hulgas järgmised: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  697 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 – sissejuhatav osa 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. kutsub komisjoni üles kaaluma ELi 

tasandil eelotsuste ühise raamistiku 

loomist, mis hõlmaks eelkõige järgmisi 

ühiseid kriteeriume: 

80. kutsub komisjoni üles kaaluma ELi 

tasandil piiriüleste eelotsuste ühise 

raamistiku loomist, mis hõlmaks eelkõige 

järgmisi ühiseid kriteeriume: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  698 

Tom Vandenkendelaere 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 – sissejuhatav osa 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

80. kutsub komisjoni üles kaaluma ELi 

tasandil eelotsuste ühise raamistiku 

loomist, mis hõlmaks eelkõige järgmisi 

80. kutsub komisjoni üles tegema 

ettepanekut luua ühine ELi raamistik 

eelotsuste standardsete menetlusnõuete 
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ühiseid kriteeriume: sätestamiseks, mis hõlmaksid eelkõige 

järgmist: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  699 

Luděk Niedermayer 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 – taane 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– nõue kehtestada need tervikliku 

analüüsi põhjal, kaasates kõik 

asjaomased osapooled ja riigid, 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  700 

Tom Vandenkendelaere 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 – taane 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– nõue kehtestada need tervikliku analüüsi 

põhjal, kaasates kõik asjaomased 

osapooled ja riigid, 

– nõue kehtestada need tervikliku analüüsi 

põhjal, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  701 

Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, 

Romana Tomc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 – taane 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– nõue kehtestada need tervikliku analüüsi – nõue kehtestada need tervikliku analüüsi 
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põhjal, kaasates kõik asjaomased 

osapooled ja riigid, 

põhjal, kaasates kõik asjaomased 

osapooled ja riigid, mille puhul saaksid 

taotlejad esitada deklaratsiooni oma 

taotluste aluste kohta ning nende taotlusi 

toetavate põhjenduste kohta ja mille 

puhul seda deklaratsiooni saaks ka 

arvesse võtta, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  702 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 – taane 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– nõue kehtestada need tervikliku analüüsi 

põhjal, kaasates kõik asjaomased 

osapooled ja riigid, 

– nõue kehtestada need tervikliku analüüsi 

põhjal, sealhulgas eelotsuste mõju kohta 

riikide maksubaasidele, kaasates kõik 

asjaomased osapooled ja riigid, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  703 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 – taane 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– nõue kehtestada need tervikliku analüüsi 

põhjal, kaasates kõik asjaomased 

osapooled ja riigid, 

– nõue kehtestada need tervikliku 

ülekanduva mõju analüüsi põhjal, kaasates 

kõik asjaomased osapooled ja riigid, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  704 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 
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 ET 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 – taane 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– nende avalikustamine kas täielikult või 

lihtsustatud kujul, kuid austades täielikult 

konfidentsiaalsusnõudeid, 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  705 

Andreas Schwab 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 – taane 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– nende avalikustamine kas täielikult või 

lihtsustatud kujul, kuid austades täielikult 

konfidentsiaalsusnõudeid, 

– konfidentsiaalsusnõuete täielik 

austamine, 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  706 

Tom Vandenkendelaere 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 – taane 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– nende avalikustamine kas täielikult või 

lihtsustatud kujul, kuid austades täielikult 

konfidentsiaalsusnõudeid, 

– kohustus avaldada kõigi eelotsuste 

anonüümsed ja kokkuvõtlikud versioonid, 
austades täielikult 

konfidentsiaalsusnõudeid, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  707 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 – taane 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– nende avalikustamine kas täielikult või 

lihtsustatud kujul, kuid austades täielikult 

konfidentsiaalsusnõudeid, 

– nende avalikustamine, kuid austades 

täielikult nende konfidentsiaalsusnõudeid, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  708 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 – taane 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– nende avalikustamine kas täielikult või 

lihtsustatud kujul, kuid austades täielikult 

konfidentsiaalsusnõudeid, 

– avalikustamine koondandmetena või 

lihtsustatud kujul, austades samas täielikult 

konfidentsiaalsusnõudeid, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  709 

Tom Vandenkendelaere 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 – taane 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – kohustus avaldada eelotsuste tegemise, 

nendest keeldumise ja nende 

tagasivõtmise kriteeriumid, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  710 

Tom Vandenkendelaere 
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 ET 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 – taane 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – nõue, et eelotsuseid puudutavad otsused 

kiidab heaks vähemalt kaks ametnikku 

(asutusesiseselt või -väliselt), 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  711 

Evelyn Regner 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 – taane 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – ELi riigiabieeskirjade kohaldamine, 

kuna need on ainus asjakohane vahend, 

et võidelda liikmesriikide tavapraktikaga 

meelitada hargmaiseid ettevõtjaid 

ulatuslike maksusoodustuste või 

maksuvabastuste pakkumisega. Seega 

tuleks luua maksulaekumisi ja keelatud 

riigiabi juhtumite korral täiendavaid 

maksumakseid jälgiv töökond; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  712 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 80 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike – 

seoses maksualaste õigusaktide 

ühtlustamisel ja eelotsuseid reguleeriva 

rangema raamistiku kehtestamisel tehtud 
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tööga ja lisaks sellele tööle – üles kaaluma 

selliste küsimuste loetelu koostamist, 

millega ei tegeletaks vastavalt 

halduskokkulepetele, vaid mille puhul on 

nõutav nende käsitlemine üksnes 

vastavalt õigusaktidele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  713 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Andreas 

Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 80 b. nõuab maksuküsimusi puudutavate 

haldustavade paremat ühtlustamist kogu 

liidus; rõhutab, et see ühtlustamine peaks 

olema esmatähtis ja see võiks alata ühiste 

suunistega eelotsuste tegemise kohta, aga 

see peab hõlmama ka muud ning 

tuginema võrdlusanalüüsi protsessile, 

mille abil selgitatakse välja head tavad ja 

edendatakse neid; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  714 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 80 a. palub komisjonil määratleda ühised 

Euroopa OECD reaalturuväärtuse 

põhimõtte kohaldamise suunised, 

eesmärgiga ühtlustada ELi liikmesriikide 

tavasid siirdehinna fikseerimisel nii, et 

siirdehinna kokkulepete sõlmimisel on 
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riikide valitsustel vahendid samalaadsete 

ettevõtjate ja mitte üksnes samalaadsete 

tehingute võrdlemiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  715 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 80 b. märgib, et õigusabitaotlused on 

õigusasutuste vastastikuse juriidilise 

abistamise vahenditena ebatõhusad; 

kutsub komisjoni üles kaaluma 

ajakohastatud ja täiustatud haldus- ja 

õiguskoostöö ELi mehhanismide loomist 

piiriülese maksukuritegevuse, 

korruptsiooni ja rahapesu uurimisel ja 

kohtu alla andmisel; rõhutab, et nende 

mehhanismidega tuleks tagada turvaline, 

usaldusväärne ja kiire teabevahetus 

õigusasutuste vahel ning et soovimatus 

teha koostööd oleks karistatav; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  716 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 80 a. arvab, et õiglane ja tõhus 

maksusüsteem nõuab piisavat 

läbipaistvus- ja usaldatavustaset; on 

seetõttu veendunud, et liikmesriikide 

maksuametitel ja vajaduse korral ka 

komisjonil peaks olema juurdepääs mis 
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tahes õigusliku vahendi ja/või eelotsuse 

lõplikke kasusaajaid puudutavale teabele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  717 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 80 b. kutsub komisjoni üles kasutama 

muu hulgas direktiivi (EL) 2015/849, mis 

käsitleb finantssüsteemi rahapesu või 

terrorismi rahastamise eesmärgil 

kasutamise tõkestamist ja milles 

maksukuriteod on laialt määratletud 

kuritegeliku tegevuse mõistega, et 

selgitada välja mõningate teatavate 

õiguslike vahendite lõplikud kasusaajad; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  718 

Emmanuel Maurel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 80 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 80 a. palub komisjonil luua komisjonis 

avalik keskregister, mis hõlmab kõiki 

maksuerandeid, -vabastusi, mahaarvamisi 

ja seaduslikke maksusoodustusi, mis 

mõjutavad äriühingute tulumaksu, ning 

eelarve kvantitatiivset hinnangut iga 

liikmesriigi kohta; 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  719 

Brian Hayes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Alapealkiri 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas 

Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  720 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  721 

Matt Carthy 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

81. väljendab oma toetust komisjoni 17. 

juunil 2015. aastal esitatud tegevuskavas 

kavandatavale võitlusele maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemale ja tõhusamale 

maksustamisele ELis; rõhutab, et 

Euroopa turg ei ole ühtlane ja et riikide 

turud muutuvad erineval määral ja et 

need on erinevate vajadustega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  722 

Morten Messerschmidt 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

81. väljendab oma toetust komisjoni 17. 

juunil 2015. aastal esitatud tegevuskavale 

võitluseks maksustamise vältimise vastu 

ning äriühingute õiglasemaks ja 

tõhusamaks maksustamiseks ELis; palub 

komisjonil esitada õigusaktide 

kavandatavad muudatused, et oleks 

võimalik luua vabatahtlik üleeuroopaline 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis võib aidata 

lahendada sooduskordade probleemi ja 

riikide maksusüsteemide ebakõlasid ning 

ka need probleemid, mis Euroopa tasandil 

põhjustavad maksubaasi kahanemist 
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tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

(eelkõige siirdehindadega seotud 

küsimused); 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  723 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

81. väljendab vajadust komisjoni 17. juunil 

2015. aastal esitatud tegevuskava järele 

võitluseks maksustamise vältimise vastu 

ning äriühingute õiglasemaks ja 

tõhusamaks maksustamiseks ELis; nõuab 

nii tulumaksu ühtse konsolideeritud 

maksubaasi (CCCTB) kui tulumaksu 

ühtse maksubaasi (CCTB) mõjuhinnangu 

tegemist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  724 

Marian Harkin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

81. väljendab oma toetust komisjoni 17. 

juunil 2015. aastal esitatud tegevuskavale 

võitluseks maksustamise vältimise vastu 
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vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

ning äriühingute õiglasemaks ja 

tõhusamaks maksustamiseks ELis; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  725 

Brian Hayes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne maksubaas (CCTB), mis 

käsitleb lisaks sooduskordade probleemile 

ja riikide maksusüsteemide ebakõladele ka 

enamikku nendest probleemidest, mis 

Euroopa tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

Or. en 

 



 

AM\1075014ET.doc 155/201 PE567.781v02-00 

 ET 

Muudatusettepanek  726 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

kavandatavale tegevuskavale võitluseks 

maksustamise vältimise vastu ning 

äriühingute õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB) koos Euroopa 

Parlamendi muudetud 2011. aasta 

ettepanekuga luua äriühingu tulumaksu 

ühtne konsolideeritud maksubaas, mis 

lahendab lisaks sooduskordade probleemile 

ja riikide maksusüsteemide ebakõladele ka 

enamiku nendest probleemidest, mis 

Euroopa tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); nõuab tungivalt, et 

komisjon ei viivitaks oma läbivaadatud 

äriühingu tulumaksu ühtse 

konsolideeritud maksubaasi ettepanekus 

kasumi ja kahjumi konsolideerimisega; 

nõuab tungivalt, et komisjon loobuks oma 

kavadest lubada hargmaistel ettevõtjatel 

paigutada kahjum ELi-siseselt enne 

konsolideerimist vabalt ümber, kuna selle 

võimalik mõju vähendaks hargmaiste 

ettevõtjate tegelikku maksumäära ning 

tekitaks uusi lünki, mis võimaldavad 

eeskirju agressiivselt väärkasutada; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  727 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis põhineb 

Euroopa Parlamendi 2012. aasta 

seisukohal ja mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); kutsub komisjoni üles 

loobuma vahelahenduse soovitamisest 

kasumi ja kahjumi väljaviimise korral, 

kuna see võib juhtida poliitilised ja 

tehnilised arutelud äriühingu tulumaksu 

ühtselt konsolideeritud maksubaasilt 

eemale; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  728 

Krišjānis Kariņš 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

81. võtab teadmiseks komisjoni 17. juunil 

2015. aastal esitatud tegevuskava 

võitluseks maksustamise vältimise vastu 

ning äriühingute õiglasemaks ja 

tõhusamaks maksustamiseks ELis; palub 
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maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

komisjonil kiirendada õigusaktide 

kavandatavate muudatuste esitamist, et 

luua kiiresti üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused), ilma et see piiraks 

liikmesriikide maksusuveräänsust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  729 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

võtta arvesse mõnede sidusrühmade 

väljendatud reservatsioone ja valmistada 

hoolikalt ette õigusaktide kavandatavad 

muudatused, et luua kiiresti kohustuslik 

üleeuroopaline äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas (CCCTB), mis 

lahendab lisaks sooduskordade probleemile 

ja riikide maksusüsteemide ebakõladele ka 

enamiku nendest probleemidest, mis 

Euroopa tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

Or. en 
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Muudatusettepanek  730 

Esther de Lange 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

esitada tõhusad ja tulemuslikud 

õigusaktide kavandatavad muudatused, et 

luua kiiresti üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne maksubaas (CCTB) ja 

hilisemas etapis üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis tugineb OECD 

sätestatud rahvusvahelistele siirdehindade 

eeskirjadele ning mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  731 

Emmanuel Maurel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 
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muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); palub komisjonil 

loobuda vabatahtlikust lähenemisviisist 

CCCTB rakendamise puhul, mis ainult 

suurendaks haldusalast keerukust ja 

nõrgendaks tahet kaotada agressiivsed 

maksuplaneerimise tavad ja 

ebakorrektsed siirdehinnad; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  732 

Tom Vandenkendelaere 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

muudatuste esitamist, et luua kiiresti 

kohustuslik üleeuroopaline äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas (CCCTB), mis lahendab lisaks 

sooduskordade probleemile ja riikide 

maksusüsteemide ebakõladele ka enamiku 

nendest probleemidest, mis Euroopa 

tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

81. väljendab oma igakülgset toetust 

komisjoni 17. juunil 2015. aastal esitatud 

tegevuskavale võitluseks maksustamise 

vältimise vastu ning äriühingute 

õiglasemaks ja tõhusamaks 

maksustamiseks ELis; palub komisjonil 

kiirendada õigusaktide kavandatavate 

muudatuste esitamist, et luua hargmaistele 

ettevõtjatele, võimaliku erandiga 

VKEdele, kiiresti kohustuslik 

üleeuroopaline äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas (CCCTB), mis 

lahendab lisaks sooduskordade probleemile 

ja riikide maksusüsteemide ebakõladele ka 

enamiku nendest probleemidest, mis 

Euroopa tasandil põhjustavad maksubaasi 

kahanemist (eelkõige siirdehindadega 

seotud küsimused); 

Or. en 
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Muudatusettepanek  733 

Evelyn Regner 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 81 a. rõhutab, et Euroopa Liidus tuleks 

kehtestada ühine kollektiivne minimaalne 

maksumäär; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  734 

Alain Lamassoure 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 81 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 81 a. kutsub komisjoni üles jätkama 

2011. aastal lõpetatud tööd, mis on seotud 

ettepanekuga võtta vastu nõukogu 

direktiiv, millega kehtestatakse 

viivitamata ettevõtete ühtne 

konsolideeritud tulumaksubaas (CCCTB), 

võttes arvesse ja integreerides OECD töö 

uusimaid arengusuundi ja värskemaid 

järeldusi, sealhulgas maksubaasi 

kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise 

tegevuskavast (BEPS) pärit standardeid, 

et võimaldada konsolideeritud teksti 

rakendamist 2016. aasta jooksul; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  735 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 82 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

82. kutsub komisjoni üles lisama oma 

ettepanekusse sätted, millega muuta 

selgemaks teadus- ja arendustegevusse 

tehtavate investeeringute ja püsiva 

tegevuskoha määratlused vastavalt 

majanduslikule sisule, hõlmates ka 

digitaalmajandust; juhib tähelepanu teadus- 

ja arendustegevusse tehtavate 

investeeringute olulisusele ja vajadusele 

takistamise asemel soodustada 

digitaalmajanduses investeeringuid ja 

majanduskasvu hõlbustada, et parandada 

Euroopa tärkava digitaalmajanduse 

konkurentsivõimet teiste osalejate suhtes 

USAs ja mujal; rõhutab samas, et selliste 

süsteemide kuritarvitamine või 

ärakasutamine tuleb viia miinimumini, mis 

saavutatakse liikmesriikide kooskõlastatud 

tegevuse ja ühtsete standarditega ning 

määratledes, mida võib pidada teadus- ja 

arendustegevuse edendamiseks ja mida 

mitte; 

82. kutsub komisjoni üles lisama oma 

ettepanekusse sätted, millega muuta 

selgemaks teadus- ja arendustegevusse 

tehtavate investeeringute ja püsiva 

tegevuskoha määratlused vastavalt 

majanduslikule sisule, hõlmates ka 

digitaalmajandust; juhib tähelepanu teadus- 

ja arendustegevusse tehtavate 

investeeringute olulisusele ja vajadusele 

takistamise asemel soodustada 

digitaalmajanduses investeeringuid ja 

majanduskasvu hõlbustada, et parandada 

Euroopa tärkava digitaalmajanduse 

konkurentsivõimet teiste osalejate suhtes 

USAs ja mujal; rõhutab, et olemasolevatest 

tõenditest nähtuvalt ei aita patenditulu 

innovatsiooni hoogustada ja võib 

põhjustada maksubaasi suuremat 

kahanemist kui kasumi 

ümberpaigutamine; rõhutab samas, et 

selliste süsteemide kuritarvitamine või 

ärakasutamine tuleb viia miinimumini, mis 

saavutatakse liikmesriikide kooskõlastatud 

tegevuse ja ühtsete standarditega ning 

määratledes, mida võib pidada teadus- ja 

arendustegevuse edendamiseks ja mida 

mitte; rõhutab, et niinimetatud 

kohandatud seose meetodist, mida BEPSi 

algatus soovitas patenditulu puhul, ei 

piisa patendituluga seotud probleemide 

piisavaks kahandamiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  736 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 82 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

82. kutsub komisjoni üles lisama oma 

ettepanekusse sätted, millega muuta 

selgemaks teadus- ja arendustegevusse 

tehtavate investeeringute ja püsiva 

tegevuskoha määratlused vastavalt 

majanduslikule sisule, hõlmates ka 

digitaalmajandust; juhib tähelepanu teadus- 

ja arendustegevusse tehtavate 

investeeringute olulisusele ja vajadusele 

takistamise asemel soodustada 

digitaalmajanduses investeeringuid ja 

majanduskasvu hõlbustada, et parandada 

Euroopa tärkava digitaalmajanduse 

konkurentsivõimet teiste osalejate suhtes 

USAs ja mujal; rõhutab samas, et selliste 

süsteemide kuritarvitamine või 

ärakasutamine tuleb viia miinimumini, 

mis saavutatakse liikmesriikide 

kooskõlastatud tegevuse ja ühtsete 

standarditega ning määratledes, mida võib 

pidada teadus- ja arendustegevuse 

edendamiseks ja mida mitte; 

82. kutsub komisjoni üles tegema 

ettepanekuid teadus- ja arendustegevusse 

tehtavate investeeringute ja püsiva 

tegevuskoha määratluste selgitamiseks 

vastavalt majanduslikule sisule, hõlmates 

ka digitaalmajandust; juhib tähelepanu 

teadus- ja arendustegevusse tehtavate 

investeeringute olulisusele ja vajadusele 

takistamise asemel soodustada 

digitaalmajanduses investeeringuid ja 

majanduskasvu hõlbustada, et parandada 

Euroopa tärkava digitaalmajanduse 

konkurentsivõimet teiste osalejate suhtes 

USAs ja mujal; rõhutab samas, et selliste 

süsteemide kuritarvitamisele või 

ärakasutamisele tuleb teha lõpp, mis 

saavutatakse liikmesriikide kooskõlastatud 

tegevusega; rõhutab, et OECD juhitavast 

BEPSi algatusest ei piisa patendi- ja 

innovatsioonituludega seotud probleemide 

küllaldaseks lahendamiseks, ning kutsub 

komisjoni üles tegema ettepanekut ühtsete 

Euroopa standardite ning määratluste 

kohta, mida võib pidada teadus- ja 

arendustegevuse edendamiseks ja mida 

mitte, ning patendi- ja 

innovatsioonitulude kasutamise 

ühtlustamise kohta; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  737 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 82 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 82 a. rõhutab digitaalmajanduse väga 

suurt aktiivsust ja äärmist keerukust, 

mistõttu on veelgi raskem selgitada välja 

majandustegevuse toimumiskoht; 
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rõhutab, et need arengud kujutavad 

endast üha suuremat probleemi 

maksuametitele; kutsub komisjoni sellega 

seoses üles tegema ettepaneku 

digitaalmajanduse maksustamise 

asjakohase raamistiku loomiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  738 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 83 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul; kutsub 

komisjoni üles jätkama tööd selle 

jaotusmeetodi väljatöötamise konkreetsete 

variantidega, pidades eriti silmas iga 

sektori puhul selle mõju prognoosimist 

iga liikmesriigi maksutulule, arvestades 

tema majanduse struktuuri; rõhutab 

lisaks, et CCCTB on kasulik vahend 

BEPSiga võitlemiseks ning Euroopa 

lisaväärtuse loomiseks sõltumata sellest, 

kas maksutulu saab osaliselt kasutada 

ELi eelarve uute omavahenditena või 

mitte; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  739 

Marian Harkin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 83 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul; kutsub komisjoni 

üles jätkama tööd selle jaotusmeetodi 

väljatöötamise konkreetsete variantidega, 

pidades eriti silmas iga sektori puhul selle 

mõju prognoosimist iga liikmesriigi 

maksutulule, arvestades tema majanduse 

struktuuri; rõhutab lisaks, et CCCTB on 

kasulik vahend BEPSiga võitlemiseks 

ning Euroopa lisaväärtuse loomiseks 

sõltumata sellest, kas maksutulu saab 

osaliselt kasutada ELi eelarve uute 

omavahenditena või mitte; 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul; kutsub komisjoni 

üles jätkama tööd selle jaotusmeetodi 

väljatöötamise konkreetsete variantidega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  740 

Brian Hayes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 83 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul; kutsub komisjoni 

üles jätkama tööd selle jaotusmeetodi 

väljatöötamise konkreetsete variantidega, 

pidades eriti silmas iga sektori puhul selle 

mõju prognoosimist iga liikmesriigi 

maksutulule, arvestades tema majanduse 

struktuuri; rõhutab lisaks, et CCCTB on 

kasulik vahend BEPSiga võitlemiseks ning 

Euroopa lisaväärtuse loomiseks sõltumata 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul; kutsub komisjoni 

üles jätkama tööd selle jaotusmeetodi 

väljatöötamise konkreetsete variantidega, 

pidades eriti silmas iga sektori puhul selle 

mõju prognoosimist iga liikmesriigi 

maksutulule, arvestades tema majanduse 

struktuuri; rõhutab lisaks, et CCTB on 

kasulik vahend BEPSiga võitlemiseks ning 

Euroopa lisaväärtuse loomiseks sõltumata 
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sellest, kas maksutulu saab osaliselt 

kasutada ELi eelarve uute omavahenditena 

või mitte; 

sellest, kas maksutulu saab osaliselt 

kasutada ELi eelarve uute omavahenditena 

või mitte; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  741 

Bernd Lucke 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 83 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul; kutsub komisjoni 

üles jätkama tööd selle jaotusmeetodi 

väljatöötamise konkreetsete variantidega, 

pidades eriti silmas iga sektori puhul selle 

mõju prognoosimist iga liikmesriigi 

maksutulule, arvestades tema majanduse 

struktuuri; rõhutab lisaks, et CCCTB on 

kasulik vahend BEPSiga võitlemiseks ning 

Euroopa lisaväärtuse loomiseks sõltumata 

sellest, kas maksutulu saab osaliselt 

kasutada ELi eelarve uute 

omavahenditena või mitte; 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul; kutsub komisjoni 

üles jätkama tööd selle jaotusmeetodi 

väljatöötamise konkreetsete variantidega, 

pidades eriti silmas iga sektori puhul selle 

mõju prognoosimist iga liikmesriigi 

maksutulule, arvestades tema majanduse 

struktuuri; rõhutab lisaks, et CCCTB on 

kasulik vahend BEPSiga võitlemiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  742 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 83 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 
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taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul; kutsub komisjoni 

üles jätkama tööd selle jaotusmeetodi 

väljatöötamise konkreetsete variantidega, 

pidades eriti silmas iga sektori puhul selle 

mõju prognoosimist iga liikmesriigi 

maksutulule, arvestades tema majanduse 

struktuuri; rõhutab lisaks, et CCCTB on 

kasulik vahend BEPSiga võitlemiseks ning 

Euroopa lisaväärtuse loomiseks sõltumata 

sellest, kas maksutulu saab osaliselt 

kasutada ELi eelarve uute omavahenditena 

või mitte; 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul; kutsub komisjoni 

üles jätkama tööd selle jaotusmeetodi 

väljatöötamise konkreetsete variantidega, 

pidades eriti silmas iga sektori puhul selle 

mõju prognoosimist iga liikmesriigi 

maksutulule, arvestades tema majanduse 

struktuuri; kutsub komisjoni tungivalt üles 

veenduma, et valemil põhineva mis tahes 

CCCTB jaotusmeetodiga ei antaks 

immateriaalsetele varadele kaalukust, sest 

muidu BEPS jätkub; rõhutab lisaks, et 

CCCTB on kasulik vahend BEPSiga 

võitlemiseks ning Euroopa lisaväärtuse 

loomiseks sõltumata sellest, kas maksutulu 

saab osaliselt kasutada ELi eelarve uute 

omavahenditena või mitte; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  743 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 83 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul; kutsub komisjoni 

üles jätkama tööd selle jaotusmeetodi 

väljatöötamise konkreetsete variantidega, 

pidades eriti silmas iga sektori puhul selle 

mõju prognoosimist iga liikmesriigi 

maksutulule, arvestades tema majanduse 

struktuuri; rõhutab lisaks, et CCCTB on 

kasulik vahend BEPSiga võitlemiseks ning 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul; kutsub komisjoni 

üles hoolikalt kaaluma Euroopa 

Parlamendi seisukohta CCCBT asjus ja 

võtma vastu jaotusvalemi, mis kajastab 

ettevõtjate tegelikke majandustegevusi ja 

millega ei anta mõnele liikmesriigile 

alusetut eelist; kutsub komisjoni üles 

jätkama tööd selle jaotusmeetodi 
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Euroopa lisaväärtuse loomiseks sõltumata 

sellest, kas maksutulu saab osaliselt 

kasutada ELi eelarve uute omavahenditena 

või mitte; 

väljatöötamise konkreetsete variantidega, 

pidades eriti silmas iga sektori puhul selle 

mõju prognoosimist iga liikmesriigi 

maksutulule, arvestades tema majanduse 

struktuuri; rõhutab lisaks, et CCCTB on 

kasulik vahend BEPSiga võitlemiseks ning 

Euroopa lisaväärtuse loomiseks sõltumata 

sellest, kas maksutulu saab osaliselt 

kasutada ELi eelarve uute omavahenditena 

või mitte; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  744 

Morten Messerschmidt 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 83 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul; kutsub komisjoni 

üles jätkama tööd selle jaotusmeetodi 

väljatöötamise konkreetsete variantidega, 

pidades eriti silmas iga sektori puhul selle 

mõju prognoosimist iga liikmesriigi 

maksutulule, arvestades tema majanduse 

struktuuri; rõhutab lisaks, et CCCTB on 

kasulik vahend BEPSiga võitlemiseks ning 

Euroopa lisaväärtuse loomiseks sõltumata 

sellest, kas maksutulu saab osaliselt 

kasutada ELi eelarve uute omavahenditena 

või mitte; 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul; kutsub komisjoni 

üles jätkama tööd selle jaotusmeetodi 

väljatöötamise konkreetsete variantidega, 

pidades eriti silmas iga sektori puhul selle 

mõju prognoosimist iga liikmesriigi 

maksutulule, arvestades tema majanduse 

struktuuri; rõhutab lisaks, et CCCTB võiks 

olla kasulik vahend BEPSiga võitlemiseks 

ning Euroopa lisaväärtuse loomiseks 

sõltumata sellest, kas maksutulu saab 

osaliselt kasutada ELi eelarve uute 

omavahenditena või mitte; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  745 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 83 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul; kutsub komisjoni 

üles jätkama tööd selle jaotusmeetodi 

väljatöötamise konkreetsete variantidega, 

pidades eriti silmas iga sektori puhul selle 

mõju prognoosimist iga liikmesriigi 

maksutulule, arvestades tema majanduse 

struktuuri; rõhutab lisaks, et CCCTB on 

kasulik vahend BEPSiga võitlemiseks ning 

Euroopa lisaväärtuse loomiseks sõltumata 

sellest, kas maksutulu saab osaliselt 

kasutada ELi eelarve uute omavahenditena 

või mitte; 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks tuleb nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes eelkõige 

arvesse nende eripära digitaalmajanduse 

puhul; kutsub komisjoni üles jätkama tööd 

selle jaotusmeetodi väljatöötamise 

konkreetsete variantidega, pidades eriti 

silmas iga sektori puhul selle mõju 

prognoosimist iga liikmesriigi maksutulule, 

arvestades tema majanduse struktuuri; 

rõhutab lisaks, et CCCTB on kasulik 

vahend BEPSiga võitlemiseks ning 

Euroopa lisaväärtuse loomiseks sõltumata 

sellest, kas maksutulu saab osaliselt 

kasutada ELi eelarve uute omavahenditena 

või mitte; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  746 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 83 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul; kutsub komisjoni 

üles jätkama tööd selle jaotusmeetodi 

väljatöötamise konkreetsete variantidega, 

pidades eriti silmas iga sektori puhul selle 

mõju prognoosimist iga liikmesriigi 

maksutulule, arvestades tema majanduse 

83. märgib, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul, aga kutsub 

komisjoni üles seda valikut hoolikalt 

uurima, sest see võib süsteemi liiga 

keerukaks muuta; kutsub komisjoni üles 

jätkama tööd selle jaotusmeetodi 

väljatöötamise konkreetsete variantidega, 
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struktuuri; rõhutab lisaks, et CCCTB on 

kasulik vahend BEPSiga võitlemiseks ning 

Euroopa lisaväärtuse loomiseks sõltumata 

sellest, kas maksutulu saab osaliselt 

kasutada ELi eelarve uute omavahenditena 

või mitte; 

pidades eriti silmas iga sektori puhul selle 

mõju prognoosimist iga liikmesriigi 

maksutulule, arvestades tema majanduse 

struktuuri; rõhutab lisaks, et CCCTB on 

kasulik vahend BEPSiga võitlemiseks ning 

Euroopa lisaväärtuse loomiseks sõltumata 

sellest, kas maksutulu saab osaliselt 

kasutada ELi eelarve uute omavahenditena 

või mitte; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  747 

Esther de Lange 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 83 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu vahelise seose 

taastamiseks ja olemasolevate ebakõlade 

korrigeerimiseks võiks nn jaotusvalemis 

teha vahet sektorite vahel, võttes arvesse 

nende eripära, seda eelkõige 

digitaalmajanduse puhul; kutsub komisjoni 

üles jätkama tööd selle jaotusmeetodi 

väljatöötamise konkreetsete variantidega, 

pidades eriti silmas iga sektori puhul selle 

mõju prognoosimist iga liikmesriigi 

maksutulule, arvestades tema majanduse 

struktuuri; rõhutab lisaks, et CCCTB on 

kasulik vahend BEPSiga võitlemiseks ning 

Euroopa lisaväärtuse loomiseks sõltumata 

sellest, kas maksutulu saab osaliselt 

kasutada ELi eelarve uute omavahenditena 

või mitte; 

83. rõhutab, et maksustamise ja 

majandusliku sisu ning väärtuse loomise 

vahelise seose taastamiseks ja 

olemasolevate ebakõlade korrigeerimiseks 

võiks nn jaotusvalemis teha vahet sektorite 

vahel, võttes arvesse nende eripära, seda 

eelkõige digitaalmajanduse puhul; kutsub 

komisjoni üles jätkama tööd selle 

jaotusmeetodi väljatöötamise konkreetsete 

variantidega, pidades eriti silmas iga 

sektori puhul selle mõju prognoosimist iga 

liikmesriigi maksutulule, arvestades tema 

majanduse struktuuri; rõhutab lisaks, et 

OECD sätestatud rahvusvaheliste 

siirdehinna kokkulepete eeskirjadele 

tuginev CCCTB on kasulik vahend 

BEPSiga võitlemiseks ning Euroopa 

lisaväärtuse loomiseks sõltumata sellest, 

kas maksutulu saab osaliselt kasutada ELi 

eelarve uute omavahenditena või mitte; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  748 

Matt Carthy 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel 

turul tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas ei näe ette 

konsolideerimise tõttu saamata jäänud 

tulude hüvitamist ega käsitle bürokraatiat 

ega siirdehindadega kaasnevat 

ebakindlust, mis on samuti üks põhilisi 

maksustamise vältimise vahendeid, mida 

hargmaised ettevõtjad kasutavad; palub 

komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  749 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

välja jäetud 
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minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel 

turul tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas ei näe ette 

konsolideerimise tõttu saamata jäänud 

tulude hüvitamist ega käsitle bürokraatiat 

ega siirdehindadega kaasnevat 

ebakindlust, mis on samuti üks põhilisi 

maksustamise vältimise vahendeid, mida 

hargmaised ettevõtjad kasutavad; palub 

komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  750 

Esther de Lange 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

84. toetab komisjoni käsitust, kus 

esitatakse 2015. aasta juuni tegevuskava 

esimese sammuna lihtne äriühingu 

tulumaksu ühtne maksubaas (ilma 

konsolideerimata); 
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selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel 

turul tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas ei näe ette 

konsolideerimise tõttu saamata jäänud 

tulude hüvitamist ega käsitle bürokraatiat 

ega siirdehindadega kaasnevat 

ebakindlust, mis on samuti üks põhilisi 

maksustamise vältimise vahendeid, mida 

hargmaised ettevõtjad kasutavad; palub 

komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  751 

Brian Hayes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel 

turul tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas ei näe ette 

konsolideerimise tõttu saamata jäänud 

tulude hüvitamist ega käsitle bürokraatiat 

ega siirdehindadega kaasnevat 

84. toetab CCTB kasutuselevõttu ja 

tunnustab komisjoni käsitust, kus esitatakse 

2015. aasta juuni tegevuskava esimese 

sammuna lihtne äriühingu tulumaksu ühtne 

maksubaas (ilma konsolideerimata); palub 

komisjonil tagada, et CCTB kohta tehakse 

piisav ja ajakohane mõjuhinnang, milles 

arvestatakse nõuetekohaselt laialdasi 

tagajärgi, mis sellisel ettepanekul võivad 

olla; 
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ebakindlust, mis on samuti üks põhilisi 

maksustamise vältimise vahendeid, mida 

hargmaised ettevõtjad kasutavad; palub 

komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  752 

Morten Messerschmidt 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise 

vahendeid, mida hargmaised ettevõtjad 

kasutavad; palub komisjonil loobuda 

täiendavatest mõjuhinnangutest selle 

meetme osas, mis on olnud Euroopa Liidu 

päevakorras aastakümneid, millega on 

juba olnud seotud ulatuslik 

ettevalmistustöö ja mis on nõukogus 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB 

vabatahtlikku kasutuselevõttu, tunnustab 

komisjoni käsitust, kus esitatakse 2015. 

aasta juuni tegevuskava esimese sammuna 

lihtne äriühingu tulumaksu ühtne 

maksubaas (ilma konsolideerimata), kuid 

toonitab, et selles jäetakse paljud, eelkõige 

ühtsel turul tegutsevaid ettevõtteid 

puudutavad küsimused lahtiseks, 

arvestades, et äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas ei näe ette 

konsolideerimise tõttu saamata jäänud 

tulude hüvitamist ega käsitle bürokraatiat 

ega siirdehindadega kaasnevat ebakindlust; 

rõhutab, et mis tahes uued algatused 

peaksid põhinema nõuetekohastel 

mõjuhinnangutel; 
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peatatud pärast selle ametlikku esitamist 

2011. aastal; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  753 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel 

turul tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas ei näe ette 

konsolideerimise tõttu saamata jäänud 

tulude hüvitamist ega käsitle bürokraatiat 

ega siirdehindadega kaasnevat 

ebakindlust, mis on samuti üks põhilisi 

maksustamise vältimise vahendeid, mida 

hargmaised ettevõtjad kasutavad; palub 

komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; 

Or. it 
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Muudatusettepanek  754 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

84. tunnustab komisjoni käsitust, kus 

esitatakse 2015. aasta juuni tegevuskava 

esimese sammuna lihtne äriühingu 

tulumaksu ühtne maksubaas (ilma 

konsolideerimata), kuid toonitab, et selles 

jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  755 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 84. tervitab komisjoni käsitust, kus 
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ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

esitatakse 2015. aasta juuni tegevuskava 

esimese sammuna lihtne äriühingu 

tulumaksu ühtne maksubaas (ilma 

konsolideerimata), kuid toonitab, et selles 

jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  756 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu; tunnustab 

komisjoni käsitust, kus esitatakse 2015. 

aasta juuni tegevuskava esimese sammuna 

lihtne äriühingu tulumaksu ühtne 

maksubaas (ilma konsolideerimata), kuid 

toonitab, et selles jäetakse paljud, eelkõige 

ühtsel turul tegutsevaid ettevõtteid 

puudutavad küsimused lahtiseks, 
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(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

arvestades, et äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas ei näe ette 

konsolideerimise tõttu saamata jäänud 

tulude hüvitamist ega käsitle bürokraatiat 

ega siirdehindadega kaasnevat ebakindlust, 

mis on samuti üks põhilisi maksustamise 

vältimise vahendeid, mida hargmaised 

ettevõtjad kasutavad, ega tee tegelikult 

lõppu maksude ümberpaigutamisele liidu 

sees; samuti tuletab sellega seoses meelde, 

et liit peaks seadma eesmärgiks 

kohustusliku CCCTB kehtestamise, 

võimaluse korral eranditega VKEdele ja 

ettevõtjatele, kellel puuduvad piiriülesed 

tegevused; palub komisjonil loobuda 

täiendavatest mõjuhinnangutest selle 

meetme osas, mis on olnud Euroopa Liidu 

päevakorras aastakümneid, millega on juba 

olnud seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja 

mis on nõukogus peatatud pärast selle 

ametlikku esitamist 2011. aastal; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  757 

Bernard Monot 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu; tunnustab 

komisjoni käsitust, kus esitatakse 2015. 

aasta juuni tegevuskava esimese sammuna 

lihtne äriühingu tulumaksu ühtne 

maksubaas (ilma konsolideerimata), kuid 

toonitab, et selles jäetakse paljud, eelkõige 

ühtsel turul tegutsevaid ettevõtteid 

puudutavad küsimused lahtiseks, 

arvestades, et äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas ei näe ette 

konsolideerimise tõttu saamata jäänud 

tulude hüvitamist ega käsitle bürokraatiat 

ega siirdehindadega kaasnevat ebakindlust, 

mis on samuti üks põhilisi maksustamise 
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tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal;  

vältimise vahendeid, mida hargmaised 

ettevõtjad kasutavad; palub komisjonil 

loobuda täiendavatest mõjuhinnangutest 

selle meetme osas, mis on olnud Euroopa 

Liidu päevakorras aastakümneid, millega 

on juba olnud seotud ulatuslik 

ettevalmistustöö ja mis on nõukogus 

peatatud pärast selle ametlikku esitamist 

2011. aastal;  

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  758 

Barbara Kappel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu; tunnustab 

komisjoni käsitust, kus esitatakse 2015. 

aasta juuni tegevuskava esimese sammuna 

lihtne äriühingu tulumaksu ühtne 

maksubaas (ilma konsolideerimata), kuid 

toonitab, et selles jäetakse paljud, eelkõige 

ühtsel turul tegutsevaid ettevõtteid 

puudutavad küsimused lahtiseks, 

arvestades, et äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas ei näe ette 

konsolideerimise tõttu saamata jäänud 

tulude hüvitamist ega käsitle bürokraatiat 

ega siirdehindadega kaasnevat ebakindlust, 

mis on samuti üks põhilisi maksustamise 

vältimise vahendeid, mida hargmaised 

ettevõtjad kasutavad; palub komisjonil 

loobuda täiendavatest mõjuhinnangutest 

selle meetme osas, mis on olnud Euroopa 

Liidu päevakorras aastakümneid, millega 

on juba olnud seotud ulatuslik 

ettevalmistustöö ja mis on nõukogus 

peatatud pärast selle ametlikku esitamist 
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seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

2011. aastal; 

Or. de 

 

Muudatusettepanek  759 

Tibor Szanyi 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

Or. hu 

 



 

PE567.781v02-00 180/201 AM\1075014ET.doc 

ET 

Muudatusettepanek  760 

Bernd Lucke 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu; tunnustab 

komisjoni käsitust, kus esitatakse 2015. 

aasta juuni tegevuskava esimese sammuna 

lihtne äriühingu tulumaksu ühtne 

maksubaas (ilma konsolideerimata), kuid 

toonitab, et selles jäetakse paljud, eelkõige 

ühtsel turul tegutsevaid ettevõtteid 

puudutavad küsimused lahtiseks, 

arvestades, et äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas ei näe ette 

konsolideerimise tõttu saamata jäänud 

tulude hüvitamist ega käsitle bürokraatiat 

ega siirdehindadega kaasnevat ebakindlust, 

mis on samuti üks põhilisi maksustamise 

vältimise vahendeid, mida hargmaised 

ettevõtjad kasutavad; palub komisjonil 

loobuda täiendavatest mõjuhinnangutest 

selle meetme osas, mis on olnud Euroopa 

Liidu päevakorras aastakümneid, millega 

on juba olnud seotud ulatuslik 

ettevalmistustöö ja mis on nõukogus 

peatatud pärast selle ametlikku esitamist 

2011. aastal; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  761 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 
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ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

ulatuses kasutuselevõttu; tunnustab 

komisjoni käsitust, kus esitatakse 2015. 

aasta juuni tegevuskava esimese sammuna 

lihtne äriühingu tulumaksu ühtne 

maksubaas (ilma konsolideerimata), kuid 

toonitab, et selles jäetakse paljud, eelkõige 

ühtsel turul tegutsevaid ettevõtteid 

puudutavad küsimused lahtiseks, 

arvestades, et äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas ei näe ette 

konsolideerimise tõttu saamata jäänud 

tulude hüvitamist ega käsitle bürokraatiat 

ega siirdehindadega kaasnevat ebakindlust, 

mis on samuti üks põhilisi maksustamise 

vältimise vahendeid, mida hargmaised 

ettevõtjad kasutavad; palub komisjonil 

loobuda täiendavatest mõjuhinnangutest 

selle meetme osas, mis on olnud Euroopa 

Liidu päevakorras aastakümneid, millega 

on juba olnud seotud ulatuslik 

ettevalmistustöö ja mis on nõukogus 

peatatud pärast selle ametlikku esitamist 

2011. aastal; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  762 

Krišjānis Kariņš 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

84. toetab CCCTB täies ulatuses 

kasutuselevõttu, mis ei kahjusta riiklikke 

maksualaseid õigusakte ning austab 

liikmesriikide maksusuveräänsust; 

tunnustab komisjoni käsitust, kus esitatakse 

2015. aasta juuni tegevuskava esimese 

sammuna lihtne äriühingu tulumaksu ühtne 

maksubaas (ilma konsolideerimata), kuid 

toonitab, et selles jäetakse paljud, eelkõige 

ühtsel turul tegutsevaid ettevõtteid 
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selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

puudutavad küsimused lahtiseks, 

arvestades, et äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas ei näe ette 

konsolideerimise tõttu saamata jäänud 

tulude hüvitamist ega käsitle bürokraatiat 

ega siirdehindadega kaasnevat ebakindlust, 

mis on samuti üks põhilisi maksustamise 

vältimise vahendeid, mida hargmaised 

ettevõtjad kasutavad; palub komisjonil 

loobuda täiendavatest mõjuhinnangutest 

selle meetme osas, mis on olnud Euroopa 

Liidu päevakorras aastakümneid, millega 

on juba olnud seotud ulatuslik 

ettevalmistustöö ja mis on nõukogus 

peatatud pärast selle ametlikku esitamist 

2011. aastal; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  763 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel 

turul tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas ei näe ette 

konsolideerimise tõttu saamata jäänud 

tulude hüvitamist ega käsitle bürokraatiat 

ega siirdehindadega kaasnevat 

ebakindlust, mis on samuti üks põhilisi 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu kombineerituna 

minimaalsete tegelike maksumäärade 

kogumiga, mis on vähemalt 20% ja 

olenevad erinevatest muutujatest, mis 

hõlmavad liikmesriikide jõukusetaset, 

suurust ja geograafilist asukohta; nõuab, 

et CCCTB ei tohi a priori põhjustada 

maksubaasi kahanemist, võrreldes 

praeguse olukorraga, ja nõuab, et 

liikmesriikide kõrgeima ühisnimetaja 

alusel määratletaks ühine baas; tunneb 

kahetsust komisjoni käsituse üle, kus 

esitatakse 2015. aasta juuni tegevuskava 

esimese sammuna lihtne äriühingu 

tulumaksu ühtne maksubaas (ilma 

konsolideerimata); palub komisjonil 

loobuda täiendavatest mõjuhinnangutest 

selle meetme osas, mis on olnud Euroopa 
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maksustamise vältimise vahendeid, mida 

hargmaised ettevõtjad kasutavad; palub 

komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

Liidu päevakorras aastakümneid, millega 

on juba olnud seotud ulatuslik 

ettevalmistustöö ja mis on nõukogus 

peatatud pärast selle ametlikku esitamist 

2011. aastal; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  764 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust, mis avab tee euroopalikule 

ettevõtete maksustamise süsteemile; 

kahetseb komisjoni käsitust, kus esitatakse 

2015. aasta juuni tegevuskava esimese 

sammuna lihtne äriühingu tulumaksu ühtne 

maksubaas (ilma konsolideerimata), kuna 

konsolideerimine on selle reformi 

peamine aspekt, ja toonitab, et selles 

jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 



 

PE567.781v02-00 184/201 AM\1075014ET.doc 

ET 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; kutsub komisjoni 

töökindla CCCTB eeltingimusena üles 

veelgi uurima IFRSi ja/või liikmesriikide 

eneste raamatupidamiseeskirjade sobivust 

ning uurima kogu Euroopat hõlmava 

maksuarvestuse standardi alternatiivset 

raamistikku; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  765 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

84. toetab tugevasti võimalikult kiiret 

CCCTB täies ulatuses kasutuselevõttu, mis 

hõlmaks minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust, seda üksnes VKEde puhul, 

kuna nemad on majanduse ja tööhõive 

peamine liikumapanev jõud; tunnustab 

komisjoni käsitust, kus esitatakse 2015. 

aasta juuni tegevuskava esimese sammuna 

lihtne äriühingu tulumaksu ühtne 

maksubaas (ilma konsolideerimata), kuid 

toonitab, et selles jäetakse paljud, eelkõige 

ühtsel turul tegutsevaid ettevõtteid 

puudutavad küsimused lahtiseks, 

arvestades, et äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas ei näe ette 

konsolideerimise tõttu saamata jäänud 

tulude hüvitamist ega käsitle bürokraatiat 

ega siirdehindadega kaasnevat ebakindlust, 

mis on samuti üks põhilisi maksustamise 

vältimise vahendeid, mida hargmaised 

ettevõtjad kasutavad; nõuab seetõttu 

tungivalt, et komisjon kehtestaks CCCTB 

algatuse puhul konkreetse ja lühikese 

tähtaja konsolideerimiselemendi 
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esitamist 2011. aastal; lisamiseks (mis on ebakorrektsete 

siirdehindade probleemi lahendamisel 

otsustav); palub komisjonil loobuda 

täiendavatest mõjuhinnangutest selle 

meetme osas, mis on olnud Euroopa Liidu 

päevakorras aastakümneid, millega on juba 

olnud seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja 

mis on nõukogus peatatud pärast selle 

ametlikku esitamist 2011. aastal; kutsub 

komisjoni üles maksude topelt 

mahaarvamise lõpetamiseks lisama 

maksustamise vältimise vastase klausli; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  766 

Philippe De Backer 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse lahtiseks paljud küsimused, 

mida erinevate õigusraamistike ja eelarve 

konsolideerimise tasemete tõttu tuleb 

liikmesriikide puhul ja eelkõige ühtsel 

turul tegutsevate ettevõtete puhul arvesse 

võtta, arvestades, et äriühingu tulumaksu 

ühtne konsolideeritud maksubaas ei näe 

ette konsolideerimise tõttu saamata jäänud 

tulude hüvitamist ega käsitle bürokraatiat 

ega siirdehindadega kaasnevat ebakindlust, 

mis on samuti üks põhilisi maksustamise 

vältimise vahendeid, mida hargmaised 

ettevõtjad kasutavad; palub komisjonil 

loobuda täiendavatest mõjuhinnangutest 
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seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

selle meetme osas, mis on olnud Euroopa 

Liidu päevakorras aastakümneid, millega 

on juba olnud seotud ulatuslik 

ettevalmistustöö ja mis on nõukogus 

peatatud pärast selle ametlikku esitamist 

2011. aastal; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  767 

Emmanuel Maurel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tõhusa maksumäära määratlust 

ja konkurentsi tõttu ka maksimaalse tõhusa 

maksumäära määratlust pärast võimalike 

maksustamisalaste eelotsuste 

rakendamist; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

Or. fr 
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Muudatusettepanek  768 

Esther de Lange 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. toetab võimalikult kiiret CCCTB täies 

ulatuses kasutuselevõttu, mis hõlmaks 

minimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust ja konkurentsi tõttu ka 

maksimaalse tegeliku maksumäära 

määratlust; tunnustab komisjoni käsitust, 

kus esitatakse 2015. aasta juuni 

tegevuskava esimese sammuna lihtne 

äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas 

(ilma konsolideerimata), kuid toonitab, et 

selles jäetakse paljud, eelkõige ühtsel turul 

tegutsevaid ettevõtteid puudutavad 

küsimused lahtiseks, arvestades, et 

äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksubaas ei näe ette konsolideerimise 

tõttu saamata jäänud tulude hüvitamist ega 

käsitle bürokraatiat ega siirdehindadega 

kaasnevat ebakindlust, mis on samuti üks 

põhilisi maksustamise vältimise vahendeid, 

mida hargmaised ettevõtjad kasutavad; 

palub komisjonil loobuda täiendavatest 

mõjuhinnangutest selle meetme osas, mis 

on olnud Euroopa Liidu päevakorras 

aastakümneid, millega on juba olnud 

seotud ulatuslik ettevalmistustöö ja mis on 

nõukogus peatatud pärast selle ametlikku 

esitamist 2011. aastal; 

84. toetab võimalikult kiiret OECD 

sätestatud rahvusvahelistele siirdehindade 

eeskirjadele vastava CCCTB täies ulatuses 

kasutuselevõttu, mis hõlmaks minimaalse 

tegeliku maksumäära määratlust ja 

konkurentsi tõttu ka maksimaalse tegeliku 

maksumäära määratlust; tunnustab 

komisjoni käsitust, kus esitatakse 2015. 

aasta juuni tegevuskava esimese sammuna 

lihtne äriühingu tulumaksu ühtne 

maksubaas (ilma konsolideerimata), kuid 

toonitab, et selles jäetakse paljud, eelkõige 

ühtsel turul tegutsevaid ettevõtteid 

puudutavad küsimused lahtiseks, 

arvestades, et äriühingu tulumaksu ühtne 

konsolideeritud maksubaas ei näe ette 

konsolideerimise tõttu saamata jäänud 

tulude hüvitamist ega käsitle bürokraatiat 

ega siirdehindadega kaasnevat ebakindlust, 

mis on samuti üks põhilisi maksustamise 

vältimise vahendeid, mida hargmaised 

ettevõtjad kasutavad; palub komisjonil 

loobuda täiendavatest mõjuhinnangutest 

selle meetme osas, mis on olnud Euroopa 

Liidu päevakorras aastakümneid, millega 

on juba olnud seotud ulatuslik 

ettevalmistustöö ja mis on nõukogus 

peatatud pärast selle ametlikku esitamist 

2011. aastal; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  769 

Bernard Monot 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 84 a. kinnitab liikmesriikide täielikku 

sõltumatust maksumäärade kehtestamisel, 

kui on tegemist otsese maksustamisega; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  770 

Emmanuel Maurel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 84 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 84 a. nõuab, et komisjon teeks ettepaneku 

õiguste kuritarvitamist käsitleva 

menetluse loomiseks maksustamise 

valdkonnas, mis põhineb paljude 

liikmesriikide maksuseadustel, milles 

sätestatakse, et maksuplaneerimine, mille 

ainus eesmärk on vältida täielikult või 

osaliselt tulumaksu, on ebaseaduslik; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  771 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 85 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

85. kutsub komisjoni üles kuni täieliku 

CCCTB vastuvõtmise ja selle täies 

ulatuses ELi tasandil rakendamiseni 

võtma viivitamata meetmeid, et tagada 

tõhusat maksustamist, vähendada kasumi 

ümberpaigutamist (puudutab peamiselt 

siirdehindu), valmistada ette piiriülese 

kasumi ja kahjumi tasaarvestuse kord 

ning täiendavalt lisada kuritarvituste 

välja jäetud 
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vastased eeskirjad kõikidesse 

asjakohastesse direktiividesse; palub 

komisjonil teha ettevalmistusi nende 

sätete kiireks vastuvõtmiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  772 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 85 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

85. kutsub komisjoni üles kuni täieliku 

CCCTB vastuvõtmise ja selle täies 

ulatuses ELi tasandil rakendamiseni 

võtma viivitamata meetmeid, et tagada 

tõhusat maksustamist, vähendada kasumi 

ümberpaigutamist (puudutab peamiselt 

siirdehindu), valmistada ette piiriülese 

kasumi ja kahjumi tasaarvestuse kord 

ning täiendavalt lisada kuritarvituste 

vastased eeskirjad kõikidesse 

asjakohastesse direktiividesse; palub 

komisjonil teha ettevalmistusi nende 

sätete kiireks vastuvõtmiseks; 

välja jäetud 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  773 

Morten Messerschmidt 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 85 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

85. kutsub komisjoni üles kuni täieliku 

CCCTB vastuvõtmise ja selle täies ulatuses 

ELi tasandil rakendamiseni võtma 

viivitamata meetmeid, et tagada tõhusat 

maksustamist, vähendada kasumi 

ümberpaigutamist (puudutab peamiselt 

85. kutsub komisjoni üles kuni 

vabatahtliku CCCTB vastuvõtmise ja selle 

täies ulatuses ELi tasandil rakendamiseni 

võtma viivitamata meetmeid, et tagada 

tõhusat maksustamist, vähendada kasumi 

ümberpaigutamist (puudutab peamiselt 
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siirdehindu), valmistada ette piiriülese 

kasumi ja kahjumi tasaarvestuse kord ning 

täiendavalt lisada kuritarvituste vastased 

eeskirjad kõikidesse asjakohastesse 

direktiividesse; palub komisjonil teha 

ettevalmistusi nende sätete kiireks 

vastuvõtmiseks; 

siirdehindu), valmistada ette piiriülese 

kasumi ja kahjumi tasaarvestuse kord ning 

täiendavalt lisada kuritarvituste vastased 

eeskirjad kõikidesse asjakohastesse 

direktiividesse; palub komisjonil teha 

ettevalmistusi nende sätete kiireks 

vastuvõtmiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  774 

Brian Hayes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 85 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

85. kutsub komisjoni üles kuni täieliku 

CCCTB vastuvõtmise ja selle täies ulatuses 

ELi tasandil rakendamiseni võtma 

viivitamata meetmeid, et tagada tõhusat 

maksustamist, vähendada kasumi 

ümberpaigutamist (puudutab peamiselt 

siirdehindu), valmistada ette piiriülese 

kasumi ja kahjumi tasaarvestuse kord ning 

täiendavalt lisada kuritarvituste vastased 

eeskirjad kõikidesse asjakohastesse 

direktiividesse; palub komisjonil teha 

ettevalmistusi nende sätete kiireks 

vastuvõtmiseks; 

85. kutsub komisjoni üles kuni CCTB 

vastuvõtmise ja selle täies ulatuses ELi 

tasandil rakendamiseni võtma viivitamata 

meetmeid, et tagada tõhusat maksustamist, 

vähendada kasumi ümberpaigutamist 

(puudutab peamiselt siirdehindu), 

valmistada ette piiriülese kasumi ja 

kahjumi tasaarvestuse kord ning 

täiendavalt lisada kuritarvituste vastased 

eeskirjad kõikidesse asjakohastesse 

direktiividesse; palub komisjonil teha 

ettevalmistusi nende sätete kiireks 

vastuvõtmiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  775 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 85 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

85. kutsub komisjoni üles kuni täieliku 

CCCTB vastuvõtmise ja selle täies ulatuses 

ELi tasandil rakendamiseni võtma 

85. kutsub komisjoni üles kuni täieliku 

CCCTB vastuvõtmise ja selle täies ulatuses 

ELi tasandil rakendamiseni võtma 
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viivitamata meetmeid, et tagada tõhusat 

maksustamist, vähendada kasumi 

ümberpaigutamist (puudutab peamiselt 

siirdehindu), valmistada ette piiriülese 

kasumi ja kahjumi tasaarvestuse kord ning 

täiendavalt lisada kuritarvituste vastased 

eeskirjad kõikidesse asjakohastesse 

direktiividesse; palub komisjonil teha 

ettevalmistusi nende sätete kiireks 

vastuvõtmiseks; 

viivitamata meetmeid, et tagada tõhusat 

maksustamist, vähendada kasumi 

ümberpaigutamist (puudutab peamiselt 

siirdehindu), valmistada ette piiriülese 

kasumi ja kahjumi tasaarvestuse kord ning 

täiendavalt lisada kuritarvituste vastased 

eeskirjad kõikidesse asjakohastesse 

direktiividesse, et piirata ka pettusi, mille 

põhjuseks on enim kasutatud käibemaksu 

vältimise skeemid; palub komisjonil teha 

ettevalmistusi nende sätete kiireks 

vastuvõtmiseks; 

Or. it 

Muudatusettepanek  776 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 85 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

85. kutsub komisjoni üles kuni täieliku 

CCCTB vastuvõtmise ja selle täies ulatuses 

ELi tasandil rakendamiseni võtma 

viivitamata meetmeid, et tagada tõhusat 

maksustamist, vähendada kasumi 

ümberpaigutamist (puudutab peamiselt 

siirdehindu), valmistada ette piiriülese 

kasumi ja kahjumi tasaarvestuse kord 

ning täiendavalt lisada kuritarvituste 

vastased eeskirjad kõikidesse 

asjakohastesse direktiividesse; palub 

komisjonil teha ettevalmistusi nende sätete 

kiireks vastuvõtmiseks; 

85. kutsub komisjoni üles kuni täieliku 

CCCTB vastuvõtmise ja selle täies ulatuses 

ELi tasandil rakendamiseni võtma 

viivitamata meetmeid, et tagada tõhusat 

maksustamist, vähendada kasumi 

ümberpaigutamist (puudutab peamiselt 

siirdehindu), ning lisaks kehtestama kõigis 

asjaomastes direktiivides 

kuritarvitustevastased eeskirjad; kutsub 

komisjoni üles kontrollima olemasolevaid 

maksu- ja äriühinguõiguse alaseid 

direktiive ja direktiivide eelnõusid selles 

suhtes, kas need on tulemusliku 

maksustamise kehtestamiseks 

asjakohased; palub komisjonil teha 

ettevalmistusi nende sätete kiireks 

vastuvõtmiseks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  777 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 85 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

85. kutsub komisjoni üles kuni täieliku 

CCCTB vastuvõtmise ja selle täies ulatuses 

ELi tasandil rakendamiseni võtma 

viivitamata meetmeid, et tagada tõhusat 

maksustamist, vähendada kasumi 

ümberpaigutamist (puudutab peamiselt 

siirdehindu), valmistada ette piiriülese 

kasumi ja kahjumi tasaarvestuse kord 
ning täiendavalt lisada kuritarvituste 

vastased eeskirjad kõikidesse 

asjakohastesse direktiividesse; palub 

komisjonil teha ettevalmistusi nende sätete 

kiireks vastuvõtmiseks; 

85. kutsub komisjoni üles kuni täieliku 

CCCTB vastuvõtmise ja selle täies ulatuses 

ELi tasandil rakendamiseni võtma 

viivitamata meetmeid, et tagada tõhusat 

maksustamist, vähendada kasumi 

ümberpaigutamist (siirdehindade ja võla 

ümberpaigutamise mehhanismide abil) 

ning täiendavalt lisada kuritarvituste 

vastased eeskirjad kõikidesse 

asjakohastesse direktiividesse; palub 

komisjonil teha ettevalmistusi nende sätete 

kiireks vastuvõtmiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  778 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 85 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

85. kutsub komisjoni üles kuni täieliku 

CCCTB vastuvõtmise ja selle täies ulatuses 

ELi tasandil rakendamiseni võtma 

viivitamata meetmeid, et tagada tõhusat 

maksustamist, vähendada kasumi 

ümberpaigutamist (puudutab peamiselt 

siirdehindu), valmistada ette piiriülese 

kasumi ja kahjumi tasaarvestuse kord 

ning täiendavalt lisada kuritarvituste 

vastased eeskirjad kõikidesse 

asjakohastesse direktiividesse; palub 

komisjonil teha ettevalmistusi nende sätete 

kiireks vastuvõtmiseks; 

85. kutsub komisjoni üles kuni täieliku 

CCCTB vastuvõtmise ja selle täies ulatuses 

ELi tasandil rakendamiseni võtma 

viivitamata meetmeid, et tagada tõhusat 

maksustamist, vähendada kasumi 

ümberpaigutamist (puudutab peamiselt 

siirdehindu) ning lisaks kehtestada kõigis 

asjaomastes direktiivides 

kuritarvitustevastased eeskirjad; rõhutab, 

et komisjoni ettepanekut piiriülese 

kahjumi tasaarvestuse vahepealse korra 

kohta tuleks rakendada üksnes juhul, kui 

komisjon suudab tagada, et sellega ei 

looda võimalust agressiivse 
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maksuplaneerimise väärkasutamiseks; 

palub komisjonil teha ettevalmistusi nende 

sätete kiireks vastuvõtmiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  779 

Marian Harkin 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 85 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

85. kutsub komisjoni üles kuni täieliku 

CCCTB vastuvõtmise ja selle täies 

ulatuses ELi tasandil rakendamiseni 
võtma viivitamata meetmeid, et tagada 

tõhusat maksustamist, vähendada kasumi 

ümberpaigutamist (puudutab peamiselt 

siirdehindu), valmistada ette piiriülese 

kasumi ja kahjumi tasaarvestuse kord ning 

täiendavalt lisada kuritarvituste vastased 

eeskirjad kõikidesse asjakohastesse 

direktiividesse; palub komisjonil teha 

ettevalmistusi nende sätete kiireks 

vastuvõtmiseks; 

85. kutsub komisjoni üles võtma 

viivitamata meetmeid, et tagada tõhusat 

maksustamist, kehtestada raamistik 

kasumi ümberpaigutamise juhtimiseks 

(puudutab peamiselt siirdehindu), 

valmistada ette piiriülese kasumi ja 

kahjumi tasaarvestuse kord ning 

täiendavalt lisada asjakohased ja tõhusad 

kuritarvituste vastased eeskirjad kõikidesse 

asjakohastesse direktiividesse; palub 

komisjonil teha ettevalmistusi nende sätete 

kiireks vastuvõtmiseks; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  780 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 86 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

86. kutsub komisjoni üles andma selged 

suunised majandusliku sisu ja püsiva 

tegevuskoha määratlemiseks, pidades 

eelkõige silmas võitlust fiktiivsete 

äriühingute probleemiga, ning töötama 

86. kutsub komisjoni üles andma selged 

õigusaktid majandusliku sisu ja püsiva 

tegevuskoha määratlemiseks, pidades 

eelkõige silmas võitlust fiktiivsete 

äriühingute probleemiga, ning töötama 
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välja ELi kriteeriumid ja suunised teadus- 

ja arendustegevuse käsitlemiseks nii, et see 

oleks kooskõlas OECD asjaomase tööga, 

kuid ei piirduks ainult sellega, sest 

liikmesriigid reformivad praegu oma 

vastavat strateegiat, tehes seda sageli 

kumulatiivselt koos subsiidiumitega; 

välja ELi kriteeriumid ja õigusaktid 

teadus- ja arendustegevuse käsitlemiseks 

nii, et see oleks kooskõlas OECD 

asjaomase tööga, kuid ei piirduks ainult 

sellega, sest liikmesriigid reformivad 

praegu oma vastavat strateegiat, tehes seda 

sageli kumulatiivselt koos subsiidiumitega; 

kutsub komisjoni üles vaatama läbi 

Euroopa õigusakte välismaiste 

kontrollitavate äriühingute kohta ja 

nende kohaldamist vastavalt Euroopa 

Kohtu otsusele Cadbury Schweppesi 

kohtuasjas (C-196/04), et tagada 

välismaiste kontrollitud äriühingute 

täielik kasutamine ka muudes 

olukordades kui täielikult kunstlike 

kordade puhul; kutsub komisjoni üles 

tegema ettepanekuid välismaiseid 

kontrollitud äriühinguid käsitlevate 

eeskirjade ühtlustamiseks Euroopas; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  781 

Brian Hayes 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 86 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

86. kutsub komisjoni üles andma selged 

suunised majandusliku sisu ja püsiva 

tegevuskoha määratlemiseks, pidades 

eelkõige silmas võitlust fiktiivsete 

äriühingute probleemiga, ning töötama 

välja ELi kriteeriumid ja suunised teadus- 

ja arendustegevuse käsitlemiseks nii, et see 

oleks kooskõlas OECD asjaomase tööga, 

kuid ei piirduks ainult sellega, sest 

liikmesriigid reformivad praegu oma 

vastavat strateegiat, tehes seda sageli 

kumulatiivselt koos subsiidiumitega; 

86. kutsub komisjoni üles andma selged 

suunised majandusliku sisu ja püsiva 

tegevuskoha määratlemiseks, pidades 

eelkõige silmas võitlust fiktiivsete 

äriühingute probleemiga, ning töötama 

välja ELi kriteeriumid ja suunised teadus- 

ja arendustegevuse käsitlemiseks nii, et see 

oleks kooskõlas OECD asjaomase tööga, 

sest liikmesriigid reformivad praegu oma 

vastavat strateegiat, tehes seda sageli 

kumulatiivselt koos subsiidiumitega; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  782 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 86 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

86. kutsub komisjoni üles andma selged 

suunised majandusliku sisu ja püsiva 

tegevuskoha määratlemiseks, pidades 

eelkõige silmas võitlust fiktiivsete 

äriühingute probleemiga, ning töötama 

välja ELi kriteeriumid ja suunised teadus- 

ja arendustegevuse käsitlemiseks nii, et see 

oleks kooskõlas OECD asjaomase tööga, 

kuid ei piirduks ainult sellega, sest 

liikmesriigid reformivad praegu oma 

vastavat strateegiat, tehes seda sageli 

kumulatiivselt koos subsiidiumitega; 

86. kutsub komisjoni üles andma selged 

suunised majandusliku sisu ja püsiva 

tegevuskoha määratlemiseks, pidades 

eelkõige silmas võitlust fiktiivsete 

äriühingute probleemiga ja nende 

kasutamisega maksude vältimiseks, 

rahapesuks ning muudeks sotsiaalselt ja 

majanduslikult kahjulikeks tegevusteks, 

ning töötama välja ELi kriteeriumid ja 

suunised teadus- ja arendustegevuse 

käsitlemiseks nii, et see oleks kooskõlas 

OECD asjaomase tööga, kuid ei piirduks 

ainult sellega, sest liikmesriigid reformivad 

praegu oma vastavat strateegiat, tehes seda 

sageli kumulatiivselt koos subsiidiumitega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  783 

Petr Ježek 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 86 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

86. kutsub komisjoni üles andma selged 

suunised majandusliku sisu ja püsiva 

tegevuskoha määratlemiseks, pidades 

eelkõige silmas võitlust fiktiivsete 

äriühingute probleemiga, ning töötama 

välja ELi kriteeriumid ja suunised teadus- 

ja arendustegevuse käsitlemiseks nii, et see 

oleks kooskõlas OECD asjaomase tööga, 

kuid ei piirduks ainult sellega, sest 

liikmesriigid reformivad praegu oma 

vastavat strateegiat, tehes seda sageli 

kumulatiivselt koos subsiidiumitega; 

86. kutsub komisjoni üles andma selged 

suunised majandusliku sisu ja püsiva 

tegevuskoha määratlemiseks, pidades 

eelkõige silmas võitlust fiktiivsete 

äriühingute probleemiga, ning töötama 

välja ELi kriteeriumid ja suunised teadus- 

ja arendustegevuse käsitlemiseks nii, et see 

oleks kooskõlas OECD asjaomase tööga, 

kuid ei piirduks ainult sellega, sest 

liikmesriigid reformivad praegu oma 

vastavat strateegiat, tehes seda sageli 

kumulatiivselt koos subsiidiumitega. 

Nendes suunistes tuleks selgelt osutada, et 
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maksuameti antud sooduskorra ja selle 

aluseks oleva teadus- ja arendustegevuse 

vahel peab olema otsene seos; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  784 

Esther de Lange 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 86 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

86. kutsub komisjoni üles andma selged 

suunised majandusliku sisu ja püsiva 

tegevuskoha määratlemiseks, pidades 

eelkõige silmas võitlust fiktiivsete 

äriühingute probleemiga, ning töötama 

välja ELi kriteeriumid ja suunised teadus- 

ja arendustegevuse käsitlemiseks nii, et see 

oleks kooskõlas OECD asjaomase tööga, 

kuid ei piirduks ainult sellega, sest 

liikmesriigid reformivad praegu oma 

vastavat strateegiat, tehes seda sageli 

kumulatiivselt koos subsiidiumitega; 

86. kutsub komisjoni üles andma selged 

suunised majandusliku sisu, väärtuse 

loomise ja püsiva tegevuskoha 

määratlemiseks, pidades eelkõige silmas 

võitlust fiktiivsete äriühingute 

probleemiga, ning töötama välja ELi 

kriteeriumid ja suunised teadus- ja 

arendustegevuse käsitlemiseks nii, et see 

oleks kooskõlas OECD asjaomase tööga, 

kuid ei piirduks ainult sellega, sest 

liikmesriigid reformivad praegu oma 

vastavat strateegiat, tehes seda sageli 

kumulatiivselt koos subsiidiumitega; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  785 

Philippe De Backer 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 86 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 86 a. on arvamusel, et paljudes 

maksusüsteemides võlgnevustele ja 

intressidele ette nähtud sooduskohtlemine 

takistab ELis ettevõtete rahastamise 

mudelite mitmekesistamist ning 

äriühingute omakapitali kaudu 

rahastamise suurendamist, mis on 



 

AM\1075014ET.doc 197/201 PE567.781v02-00 

 ET 

muudes riikides üldine tava; kutsub 

seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 

innustama ettevõtjate rahastamisallikate 

suuremat mitmekesisust, mis oleks 

kahtlemata kasulik nii majanduskasvule 

kui ka tööhõivele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  786 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 86 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 86 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

vähendama ja kaotama selliste teatavate 

äriühingu tulude spetsiaalsed 

maksumäärad, nagu intress või 

patentidega seonduv tulu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  787 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 86 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 86 b. kutsub komisjoni üles vaatama läbi 

Euroopa õigusakte välismaiste 

kontrollitavate äriühingute kohta ja 

nende kohaldamist vastavalt Euroopa 

Kohtu otsusega kinnitatule Cadbury 

Schweppesi kohtuasjas (C-196/04), et 

tagada välismaiste kontrollitud 

äriühingute täielik kasutamine 

topeltmaksustamise juhtumite vältimiseks; 

kutsub komisjoni üles tegema 

ettepanekuid välismaiseid kontrollitud 

äriühinguid käsitlevate eeskirjade 
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ühtlustamiseks Euroopas; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  788 

Luděk Niedermayer 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 87 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

87. üldtunnustatud määratluse puudumisel 

kutsub komisjoni üles tegema ka 

täiendavaid analüüse ja uuringuid 

kahjulike maksutavade määratlemiseks, 

võttes arvesse nende võimalikke erinevaid 

negatiivseid mõjusid ühiskonnale, tagama 

nende järelevalvet ning täpsemalt välja 

selgitama maksustamise vältimise mõju 

ELis ja arenguriikides; palub komisjonil 

võtta vajalikud meetmed, et selgitada 

kõikide liikmesriikide nn 

sõltlasjurisdiktsioonide täpset staatust ja 

seda, millist finantsvõimendust võiks 

kasutada, et muuta nende tavasid, 

eesmärgiga vältida maksubaasi kahanemist 

ELis; 

87. üldtunnustatud määratluse puudumisel 

kutsub komisjoni üles tegema ka 

täiendavaid analüüse ja uuringuid, et 

määratleda maksude vältimisest ja 

maksudest kõrvalehoidumisest tuleneva 

puudujäägi mõõtmise meetod, tagada, et 

edusammude jälgimiseks tehakse 

korrapäraselt mõõtmisi, ning samuti et 

arvestada ELi eelotsuste ja tavade mõju 

arenguriikidele; palub komisjonil võtta 

vajalikud meetmed, et selgitada kõikide 

liikmesriikide nn sõltlasjurisdiktsioonide 

täpset staatust ja seda, millist 

finantsvõimendust võiks kasutada, et 

muuta nende tavasid, eesmärgiga vältida 

maksubaasi kahanemist ELis; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  789 

Emmanuel Maurel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 87 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

87. üldtunnustatud määratluse puudumisel 

kutsub komisjoni üles tegema ka 

täiendavaid analüüse ja uuringuid kahjulike 

maksutavade määratlemiseks, võttes 

arvesse nende võimalikke erinevaid 

negatiivseid mõjusid ühiskonnale, tagama 

87. üldtunnustatud määratluse puudumisel 

kutsub komisjoni üles tegema ka 

täiendavaid analüüse ja uuringuid kahjulike 

maksutavade määratlemiseks, võttes 

arvesse nende võimalikke erinevaid 

negatiivseid mõjusid ühiskonnale, tagama 
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nende järelevalvet ning täpsemalt välja 

selgitama maksustamise vältimise mõju 

ELis ja arenguriikides; palub komisjonil 

võtta vajalikud meetmed, et selgitada 

kõikide liikmesriikide nn 

sõltlasjurisdiktsioonide täpset staatust ja 

seda, millist finantsvõimendust võiks 

kasutada, et muuta nende tavasid, 

eesmärgiga vältida maksubaasi 

kahanemist ELis; 

nende järelevalvet ning täpsemalt välja 

selgitama maksustamise vältimise mõju 

ELis ja arenguriikides; palub komisjonil 

võtta vajalikud meetmed, et töötada 

sõltumatute kohtute ja nende 

asukohariikide maksustamissüsteemide 

ühtlustamise suunas; 

Or. fr 

 

Muudatusettepanek  790 

Matt Carthy 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 87 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

87. üldtunnustatud määratluse puudumisel 

kutsub komisjoni üles tegema ka 

täiendavaid analüüse ja uuringuid kahjulike 

maksutavade määratlemiseks, võttes 

arvesse nende võimalikke erinevaid 

negatiivseid mõjusid ühiskonnale, tagama 

nende järelevalvet ning täpsemalt välja 

selgitama maksustamise vältimise mõju 

ELis ja arenguriikides; palub komisjonil 

võtta vajalikud meetmed, et selgitada 

kõikide liikmesriikide nn 

sõltlasjurisdiktsioonide täpset staatust ja 

seda, millist finantsvõimendust võiks 

kasutada, et muuta nende tavasid, 

eesmärgiga vältida maksubaasi kahanemist 

ELis; 

87. üldtunnustatud määratluse puudumisel 

kutsub komisjoni üles tegema ka 

täiendavaid analüüse ja uuringuid kahjulike 

maksutavade määratlemiseks, 

üldtunnustatud määratluse puudumisel 

kutsub komisjoni üles tegema täiendavaid 

analüüse ja uuringuid agressiivse 

maksuplaneerimise määratlemiseks; 

võttes arvesse nende võimalikke erinevaid 

negatiivseid mõjusid ühiskonnale, tagama 

nende järelevalvet ning täpsemalt välja 

selgitama maksustamise vältimise mõju 

ELis ja arenguriikides; palub komisjonil 

võtta vajalikud meetmed, et selgitada 

kõikide liikmesriikide nn 

sõltlasjurisdiktsioonide täpset staatust ja 

seda, millist finantsvõimendust võiks 

kasutada, et muuta nende tavasid, 

eesmärgiga vältida maksubaasi kahanemist 

ELis; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  791 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 87 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

87. üldtunnustatud määratluse puudumisel 

kutsub komisjoni üles tegema ka 

täiendavaid analüüse ja uuringuid kahjulike 

maksutavade määratlemiseks, võttes 

arvesse nende võimalikke erinevaid 

negatiivseid mõjusid ühiskonnale, tagama 

nende järelevalvet ning täpsemalt välja 

selgitama maksustamise vältimise mõju 

ELis ja arenguriikides; palub komisjonil 

võtta vajalikud meetmed, et selgitada 

kõikide liikmesriikide nn 

sõltlasjurisdiktsioonide täpset staatust ja 

seda, millist finantsvõimendust võiks 

kasutada, et muuta nende tavasid, 

eesmärgiga vältida maksubaasi kahanemist 

ELis; 

87. üldtunnustatud määratluse puudumisel 

kutsub komisjoni üles tegema ka 

täiendavaid analüüse ja uuringuid kahjulike 

maksutavade, eelkõige topeltmaksustamise 

kokkulepete ja hübriidlaenude ebakõlade 
määratlemiseks, võttes arvesse nende 

võimalikke erinevaid negatiivseid mõjusid 

ühiskonnale, tagama nende järelevalvet 

ning täpsemalt välja selgitama 

maksustamise vältimise mõju ELis ja 

arenguriikides; palub komisjonil võtta 

vajalikud meetmed, et selgitada kõikide 

liikmesriikide nn sõltlasjurisdiktsioonide 

täpset staatust ja seda, millist 

finantsvõimendust võiks kasutada, et 

muuta nende tavasid, eesmärgiga vältida 

maksubaasi kahanemist ELis; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  792 

Philippe De Backer 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 87 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 87 a. rõhutab, et kui soovitakse saavutada 

bürokraatia vähendamise eesmärki, peaks 

ühtse konsolideeritud maksubaasi 

rakendamisega kaasnema ka ühiste 

raamatupidamiseeskirjade rakendamine; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  793 

Peter Simon 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 87 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 87 a. on arvamusel, et maksupettused ja 

eelkõige eelotsused on konkreetse euroala 

mõõtmega, kuna vastavalt viie presidendi 

aruandele tuleb arendada euroala 

fiskaalsuutlikkust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  794 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 87 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 87 a. tuletab meelde, et lisaks äriühingute 

maksustamise pettustele esineb ka 

mõõdetav piiriülese käibemaksu pettus, 

kusjuures käibemaks on kõigi 

riigieelarvete peamine maks; kutsub 

komisjoni üles töötama selle probleemi 

lahendamiseks välja meetmeid, mis 

hõlmaksid ka selle teema paremat 

kooskõlastamist riikide maksuametite 

vahel; 

Or. en 

 


