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Pakeitimas 3 

Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas 

2015/2010(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi žurnalistų konsorciumo 

(Tarptautinio tiriamosios žurnalistikos 

konsorciumo (ICIJ)) 2014 m. lapkričio 

mėn. paskelbta informacija apie 

išankstinius sprendimus dėl mokesčių ir 

kitokią žalingą praktiką Liuksemburge 

(„LuxLeaks“) atskleidė, kad beveik 340 

daugiašalių bendrovių pasiekė slaptus 

susitarimus su Liuksemburgu, kurie sudarė 

daugeliui šių bendrovių galimybę kenkiant 

Sąjungos viešiesiems interesams iki 

minimumo sumažinti savo bendras išlaidas 

mokesčiams, kartu vykdant mažai 

ekonominės veiklos Liuksemburge arba 

visai jos nevykdant; 

A. kadangi žurnalistų konsorciumo 

(Tarptautinio tiriamosios žurnalistikos 

konsorciumo (ICIJ)) 2014 m. 

lapkričio mėn. paskelbta informacija apie 

išankstinius sprendimus dėl mokesčių ir 

kitokią žalingą praktiką Liuksemburge 

(„LuxLeaks“) atskleidė, kad, Jeanui-

Claude'ui Junkeriui einant ministro 

pirmininko pareigas, beveik 340 

daugiašalių bendrovių pasiekė slaptus 

susitarimus su Liuksemburgu, kurie sudarė 

daugeliui šių bendrovių galimybę kenkiant 

Sąjungos viešiesiems interesams iki 

minimumo sumažinti savo bendras išlaidas 

mokesčiams, kartu vykdant mažai 

ekonominės veiklos Liuksemburge arba 

visai jos nevykdant; 

Or. en 
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Pakeitimas 4 

Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas 

2015/2010(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

28 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

28. ragina Komisiją nevengti naudotis 

SESV 116 straipsniu, kuriame numatytas 

būtinas teisinis pagrindas, pagal kurį 

Parlamentas ir Taryba veikia pagal įprastą 

teisėkūros procedūrą, kad būtų panaikinta 

praktika, dėl kurios iškraipoma 

konkurencija vidaus rinkoje, pavyzdžiui, 

konkurencijos mokesčių srityje praktika, 

kurią valstybės narės taiko priimdamos 

neskaidrius ir nesąžiningus išankstinius 

sprendimus dėl mokesčių; 

28. ragina Komisiją vengti naudotis SESV 

116 straipsniu, kuriame numatytas būtinas 

teisinis pagrindas, pagal kurį Parlamentas 

ir Taryba veikia pagal įprastą teisėkūros 

procedūrą, siekiant panaikinti praktiką, 

dėl kurios iškraipoma konkurencija vidaus 

rinkoje, nes tai padarytų didelį poveikį 

valstybių narių suverenumui; 

Or. en 

 

 

 


