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18.11.2015 A8-0317/22 

Pakeitimas 22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Aa. kadangi Liuksemburgo valdžios 

institucijos niekada neginčijo tokio 

pobūdžio mokestinių susitarimų ir jiems 

neprieštaravo, o dabartinis Komisijos 

Pirmininkas Jean Claude Juncker 

daugelį metų vadovavo Didžiajai 

Hercogystei; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/23 

Pakeitimas 23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ab. kadangi per 2015 m. rugsėjo 17 d. 

klausymą TAXE komitete Komisijos 

Pirmininkas Jean Claude Juncker 

paneigė bet kokį asmeninį indėlį 

„LuxLeaks“ byloje ir suabejojo realiu jos 

mastu, būdamas linkęs ją vadinti 

„EULeaks“; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/24 

Pakeitimas 24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ac. kadangi 2015 m. rugsėjo 17 d. 

Pirmininkas J. C. Juncker pranešė TAXE 

komitetui, kad jis niekada neturėjo 

pradinės redakcijos J. Krecké ataskaitos 

(1997 m.) ir nežinojo apie trūkstamą 

puslapį, kuriame paaiškinami 

Liuksemburgo išankstiniai sprendimai dėl 

mokesčių; kadangi buvęs Liuksemburgo 

parlamento narys ir ekonomikos ministras 

J. C. Junckerio kabinete Jeannot Krecké 

patvirtino, kad 1997 m. balandžio mėn. J. 

C. Junckeriui pateikė tiek oficialų, tiek 

konfidencialų savo ataskaitos variantą;  

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/25 

Pakeitimas 25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A d konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ad. kadangi nauja informacija, kurią 

pateikė Vokietijos žurnalas „Der Spiegel“, 

parodo akivaizdų Belgijoje, 

Liuksemburgo ir Nyderlandų vyriausybių 

atliekamą vaidmenį kelerius metus 

blokuojant visus Elgesio kodekso grupės 

bandymus pakeisti žalingas mokesčių 

schemas Beniliukso šalyse; kadangi 

valstybės narės atsisakė suteikti galimybę 

susipažinti su šiais dokumentais; kadangi 

tuo laikotarpiu Liuksemburgo Ministras 

Pirmininkas buvo Jean-Claude Juncker, 

o Nyderlandų finansų ministras – 

dabartinis Euro grupės pirmininkas 

Jeroenas Dijsselbloem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/26 

Pakeitimas 26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AD konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

AD. kadangi tam tikrą komiteto darbą 

apsunkino tai, jog kai kurios valstybės 

narės ir Taryba laiku nepateikė atsakymų 

(žr. 2 priedą) ir galiausiai neperdavė visų 

prašomų dokumentų arba davė vien 

mandagų atsakymą, kuriame beveik 

neaptarti esminiai prašymų aspektai; 
kadangi iš septyniolikos pakviestų daugiašalių 

korporacijų (įskaitant apskaitos ir mokesčių 

konsultacijų įmones) penkiolika sutiko atvykti 

į komiteto posėdžius (žr. 3 priedą); kadangi 

Komisija taip pat bendradarbiavo ne 

visapusiškai ir atsiuntė visus Elgesio 

kodekso grupės posėdžių dokumentus ir 

neoficialius posėdžių užrašus, siūlydama 

(dėl kai kurių valstybių narių priešiško 

nusiteikimo) taikyti tik riboto 

konsultavimosi procedūrą; kadangi dėl šios 

priežasties komiteto kadenciją reikėjo 

pratęsti; 

AD. kadangi tam tikrą komiteto darbą 

apsunkino tai, jog kai kurios valstybės 

narės ir Taryba laiku nepateikė atsakymų 

(žr. 2 priedą) ir galiausiai neperdavė visų 

prašomų dokumentų arba davė vien 

mandagų atsakymą, kuriame beveik 

neaptarti esminiai prašymų aspektai; 

kadangi iš septyniolikos pakviestų 

daugiašalių korporacijų (įskaitant apskaitos 

ir mokesčių konsultacijų įmones) 

penkiolika sutiko atvykti į komiteto 

posėdžius (žr. 3 priedą); kadangi Komisija 

taip pat bendradarbiavo ne visapusiškai ir 

atsiuntė visus Elgesio kodekso grupės 

posėdžių dokumentus ir neoficialius 

posėdžių užrašus, siūlydama (dėl kai kurių 

valstybių narių priešiško nusiteikimo) 

taikyti tik riboto konsultavimosi procedūrą; 

kadangi Komisija pateikė su Elgesio 

kodekso grupe susijusius dokumentus 

kitoms institucijoms (pavyzdžiui, 

Amsterdamo universitetui), bet atsisako 

pateikti juos TAXE komiteto nariams; 

kadangi dėl šios priežasties komiteto 

kadenciją reikėjo pratęsti, suteikiant jam 

naujų tyrimo įgaliojimų; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/27 

Pakeitimas 27 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

101 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  101a. prašo Komisijos Pirmininko J. C. 

Junckerio paaiškinti savo poziciją dėl 

vadinamojo J. Krecké skandalo; be to, 

prašo, kad būtų suteikta galimybė 

visapusiškai naudotis visais Elgesio 

kodekso grupės dokumentais (įskaitant jos 

posėdžių protokolus), kad būtų galima 

išanalizuoti „Der Spiegel“ teiginius dėl 

kai kurių valstybių narių požiūrio į 

sąžiningą konkurenciją mokesčių srityje; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/28 

Pakeitimas 28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

103 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

103. ragina valstybes nares visuose 

tarptautiniuose forumuose remti automatinį 

keitimąsi informacija tarp mokesčių 

administratorių kaip naują visuotinį 

standartą; visų pirma ragina Komisiją, 

EBPO ir G 20 jį propaguoti taikant 

tinkamiausias ir veiksmingiausias 

priemones įtraukaus pasaulinio proceso 

metu; primygtinai tvirtina, kad reikėtų 

imtis konkrečių veiksmų siekiant užtikrinti, 

kad automatinio keitimosi informacija 

standartai iš tikrųjų būtų visuotinio 

pobūdžio ir veiksmingi, kartu laikantis 

konfidencialumo reikalavimų, remiant 

besivystančių šalių pastangas plėtoti savo 

gebėjimus, kad jos galėtų visapusiškai 

prisidėti prie automatinio keitimosi 
informacija; pabrėžia, kad ES viduje 

automatinis keitimasis informacija galėtų 

vykti naudojant centrinį ES registrą, kuris 

būtų prieinamas Komisijai ir 

kompetentingoms nacionalinėms 

institucijoms; 

103. ragina valstybes nares visuose 

tarptautiniuose forumuose remti automatinį 

keitimąsi informacija tarp mokesčių 

administratorių kaip naują pasaulinį 

standartą; visų pirma ragina Komisiją, 

EBPO ir G 20 jį propaguoti taikant 

tinkamiausias ir veiksmingiausias 

priemones įtraukaus pasaulinio proceso 

metu; primygtinai tvirtina, kad reikėtų 

imtis konkrečių veiksmų siekiant užtikrinti, 

kad automatinio keitimosi informacija 

standartai taptų iš tikrųjų pasauliniais, 

taigi ir veiksmingais, remiant 

besivystančių šalių pastangas plėtoti savo 

gebėjimus, kad jos galėtų visapusiškai 

dalyvauti automatiškai keičiantis 
informacija; pabrėžia, kad ES viduje 

automatinis keitimasis informacija galėtų 

vykti naudojant viešą centrinį visos ES 

registrą, kuris būtų prieinamas piliečiams, 

Komisijai ir kompetentingoms 

nacionalinėms institucijoms; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/29 

Pakeitimas 29 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

104 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

104. ragina valstybes nares siekti, kad bet 

koks išankstinis sprendimas dėl mokesčių, 

ypač jei jis susijęs su sandorių kainodara, 

būtų parengtas bendradarbiaujant su 

visomis susijusiomis šalimis, kad jos 

automatiškai, visapusiškai ir nedelsiant 

keistųsi atitinkama informacija ir kad bet 

kokie nacionaliniai veiksmai, kuriais 

siekiama mažinti mokesčių vengimą ir 

mokesčių bazės eroziją ES, įskaitant 

auditą, būtų atliekami bendrai, tinkamai 

atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant 

programą „Fiscalis 2020“; pakartoja savo 

nuomonę, kad mokesčių administratoriai 

ir Komisija turėtų ne tik dalytis pagrindine 

informacija apie visus išankstinius 

sprendimus, kurie daro poveikį kitoms 

valstybėms narėms, tačiau ir pateikti ją 

kiekvienai šaliai atskirai daugiašalių 
korporacijų teikiamose ataskaitose; 

104. ragina valstybes nares siekti, kad bet 

koks išankstinis sprendimas dėl mokesčių, 

ypač jei jis susijęs su sandorių kainodara, 

būtų parengtas bendradarbiaujant su 

visomis susijusiomis šalimis, kad jos 

automatiškai, visapusiškai ir nedelsiant 

keistųsi atitinkama informacija ir kad bet 

kokie nacionaliniai veiksmai, kuriais 

siekiama mažinti mokesčių vengimą ir 

mokesčių bazės eroziją ES, įskaitant 

auditą, būtų atliekami bendrai, tinkamai 

atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant 

programą „Fiscalis 2020“; pakartoja savo 

nuomonę, kad pagrindine informacija apie 

visus išankstinius sprendimus, kurie daro 

poveikį kitoms valstybėms narėms, ne tik 

turėtų dalytis mokesčių administratoriai ir 

Komisija, tačiau ją derėtų taip pat pateikti 

viešose tarptautinių korporacijų 

teikiamose ataskaitose pagal šalis; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/30 

Pakeitimas 30 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

109 dalies 2 įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– jų atskleidimą visuomenei ištisai ar 

supaprastintai, tačiau visapusiškai 

laikantis konfidencialumo reikalavimų, 

– jų visapusišką atskleidimą visuomenei, 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/31 

Pakeitimas 31 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

139 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

139. pripažįsta Komisijos atliekamą darbą 

kuriant Europos Sąjungos mokesčių 

mokėtojo identifikacinį numerį (angl. 

TIN); ragina Europos Komisiją pateikti 

pasiūlymą dėl ES TIN, vadovaujantis 

pagrindiniais ES TIN principais, išdėstytais 

2012 m. Komisijos Veiksmų plane stiprinti 

kovą su mokestiniu sukčiavimu ir 

mokesčių slėpimu (veiksmas Nr. 22)
42

; 

primena, kad TIN laikomi geriausia 

priemone mokesčių mokėtojams nustatyti, 

todėl primygtinai ragina sparčiau 

įgyvendinti šį projektą; be to, ragina 

Komisiją aktyviai dirbti siekiant sukurti 

panašų identifikacinį numerį pasauliniu 

mastu, kaip antai Reguliavimo priežiūros 

komiteto pasaulinis juridinio asmens 

identifikatorius (angl. LEI); 

 

 

 

__________________ 

42
 COM(2012) 722 galutinis. 

 

139. pripažįsta Komisijos atliekamą darbą 

kuriant Europos Sąjungos mokesčių 

mokėtojo identifikacinį numerį (angl. 

TIN); ragina Europos Komisiją pateikti 

pasiūlymą dėl ES TIN, vadovaujantis 

pagrindiniais ES TIN principais, išdėstytais 

2012 m. Komisijos Veiksmų plane stiprinti 

kovą su mokestiniu sukčiavimu ir 

mokesčių slėpimu (veiksmas Nr. 22)
42

; 

primena, kad TIN laikomi geriausia 

priemone mokesčių mokėtojams nustatyti, 

todėl primygtinai ragina sparčiau 

įgyvendinti šį projektą; be to, ragina 

Komisiją aktyviai dirbti siekiant sukurti 

panašų identifikacinį numerį pasauliniu 

mastu, kaip antai Reguliavimo priežiūros 

komiteto pasaulinis juridinio asmens 

identifikatorius (angl. LEI); taip pat prašo 

ES lygmeniu sukurti viešą įmonių 

registrą, siekiant užkirsti kelią agresyviai 

ir žalingai mokesčių praktikai, 

sukčiavimui ir konkurencijos 

iškraipymams; 

__________________ 

42
 COM(2012) 722 galutinis. 

 

Or. en 

 


