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9.12.2015 A8-0349/11 

Pakeitimas 11 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas 

2015/2010(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I priedo 7 dalies 1 a įtrauka (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – įsteigti bendrą Europos informatorių 

fondą, finansuojamą susigrąžintais 

pinigais, siekiant užtikrinti, kad 

informatoriai gautų deramą finansinę 

paramą už su viešaisiais interesais 

susijusių paslapčių atskleidimą; 

Or. en 



 

AM\1081255LT.doc  PE573.386v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

9.12.2015 A8-0349/12 

Pakeitimas 12 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas 

2015/2010(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I priedo 7 a paantraštė (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Rekomendacija A8. Naujos taisyklės, 

kuriomis reglamentuojama mokesčių 

klausimais konsultuojančių įmonių veikla 

Parlamentas ragina Komisiją pateikti 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto, kurio tikslas: 

• parengti privalomą Europos etikos 

kodeksą, taikytiną visoms mokesčių 

klausimais konsultuojančioms įmonėms, 

veikiančioms bendrojoje rinkoje, siekiant 

užkirsti kelią agresyvaus mokesčių 

planavimo veiklai; 

• patvirtinti aiškią interesų konflikto 

apibrėžtį ir patikimą politiką, kuri 

užkirstų kelią subjektams, kuriems iškilusi 

tokių interesų konfliktų grėsmė, būti 

aktyviais bet kokio ekspertų ar 

patariamojo organo nariais; 

• nustatyti reikalavimą įmonėms, kurios 

šiuo metu atlieka ir audito, ir mokestinių 

prievolių vykdymo funkcijas, atskirti šias 

funkcijas privalomai atsiskiriant į atskiras 

įmones; 

• nustatyti konkrečias sankcijas tiems 

individualiems konsultantams ir 

konsultacinėms įmonėms, kurios 

nesilaiko naujo elgesio kodekso taisyklių 

– nuo baudų ir prarastų mokestinių 

pajamų grąžinimo iki licencijos vykdyti 
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veiklą bendrojoje rinkoje panaikinimo; 

visų pirmiau nurodytų priemonių 

atžvilgiu Komisija turėtų aiškiai nustatyti, 

kokios sankcijos bus taikomos valstybėms 

narėms ar įmonėms už taisyklių 

nesilaikymą; 

• nustatyti nuostatas, kuriomis būtų 

reikalaujama, kad mokesčių planavimo 

strategija būtų aptarta su bendrovių 

akcininkais ir jie ją patvirtintų; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/13 

Pakeitimas 13 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas 

2015/2010(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I priedo 8 dalies 1 pastraipa (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Komisija neturėtų atskirti bendros 

konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 

(BKPMB) bendros ir konsoliduotos dalių 

ir iki 2016 m. birželio mėn. turi pateikti 

vieną pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto dėl privalomos bendros ir 

konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 

(BKPMB) Sąjungoje; 

Or. en 

 

 


