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9.12.2015 A8-0349/14 

Pakeitimas 14 

Luděk Niedermayer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas 

2015/2010(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AR konstatuojamosios dalies i punktas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

i) kadangi didesnis didelių daugiašalių 

bendrovių veiklos (ypač gauto pelno, 

sumokėtų pelno mokesčių, gautų subsidijų, 

mokesčių deklaracijų, darbuotojų skaičiaus 

ir turimo turto) skaidrumas itin svarbus 

siekiant užtikrinti, kad mokesčių 

administratoriai efektyviai spręstų BEPP 

problemą; kadangi reikia tinkamai 

suderinti skaidrumą, asmens duomenų 

apsaugą ir verslo informacijos slaptumą, 

taip pat atsižvelgiant į poveikį mažesnėms 

įmonėms; kadangi viena iš deramų esminių 

tokio skaidrumo formų yra ataskaitų 

teikimas pagal šalis; kadangi bet kokie 

Sąjungos pasiūlymai dėl ataskaitų teikimo 

pagal šalis visų pirma turėtų būti pagrįsti 

EBPO šablonu; kadangi Sąjunga gali 

padaryti daugiau nei numatyta EBPO 

gairėse bei nustatyti, kad išsamus ataskaitų 

teikimas pagal šalis yra privalomas ir 

viešas, ir kadangi Europos Parlamentas 

2015 m. liepos 8 d. savo priimtuose 

daliniuose pasiūlymo dėl persvarstytos 

Akcininkų teisių direktyvos pakeitimuose
3
 

balsavo už visišką viešą ataskaitų teikimą 

pagal šalis; kadangi Europos Komisija 

2015 m. birželio 17 d. – rugsėjo 9 d. 

surengė konsultacijas šia tema, siekdama 

išnagrinėti įvairias galimybes įgyvendinti 

ataskaitų teikimą pagal šalis
4
; kadangi 

88 % viešai atsakiusiųjų į tų konsultacijų 

klausimus pranešė, jog pritaria tam, kad 

i) kadangi didesnis didelių daugiašalių 

bendrovių veiklos (ypač gauto pelno, 

sumokėtų pelno mokesčių, gautų subsidijų, 

mokesčių deklaracijų, darbuotojų skaičiaus 

ir turimo turto) skaidrumas itin svarbus 

siekiant užtikrinti, kad mokesčių 

administratoriai efektyviai spręstų BEPP 

problemą; kadangi reikia tinkamai 

suderinti skaidrumą, asmens duomenų 

apsaugą ir verslo informacijos slaptumą, 

taip pat atsižvelgiant į poveikį mažesnėms 

įmonėms; kadangi viena iš deramų esminių 

tokio skaidrumo formų yra ataskaitų 

teikimas pagal šalis; pabrėžia, kad 

skaidrumo reikalavimai turėtų būti 

parengti ir įgyvendinti taip, kad nesukurtų 

nepalankios konkurencinės padėties ES 

įmonėms; kadangi bet kokie Sąjungos 

pasiūlymai dėl ataskaitų teikimo pagal šalis 

visų pirma turėtų būti pagrįsti EBPO 

šablonu; kadangi Sąjunga gali padaryti 

daugiau nei numatyta EBPO gairėse bei 

nustatyti, kad išsamus ataskaitų teikimas 

pagal šalis yra privalomas, ir kadangi 

Europos Parlamentas 2015 m. liepos 8 d. 

savo priimtuose daliniuose derybų dėl 

pasiūlymo dėl persvarstytos Akcininkų 

teisių direktyvos įgaliojimų pakeitimuose
3
 

balsavo už visišką viešą ataskaitų teikimą 

pagal šalis; kadangi Europos Komisija 

2015 m. birželio 17 d. – rugsėjo 9 d. 

surengė konsultacijas šia tema, siekdama 
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įmonės viešai atskleistų su mokesčiais 

susijusią informaciją; 

__________________ 

3
 Priimti tekstai, 2015 08 07, P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

išnagrinėti įvairias galimybes įgyvendinti 

ataskaitų teikimą pagal šalis
4
; kadangi 

88 % viešai atsakiusiųjų į tų konsultacijų 

klausimus pranešė, jog pritaria tam, kad 

įmonės viešai atskleistų su mokesčiais 

susijusią informaciją; kadangi tokia 

prievolė neturėtų būti taikoma MVĮ ir ne 

daugiašalėms vidutinės kapitalizacijos 

įmonėms; 

__________________ 

3
 Priimti tekstai, 2015 08 07, P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/15 

Pakeitimas 15 

Luděk Niedermayer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas 

2015/2010(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedo A1 rekomendacijos įžanginė pastraipa 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Europos Parlamentas dar kartą ragina 

Europos Komisiją imtis visų reikiamų 

veiksmų, kad ne vėliau kaip 2016 m. pirmą 

ketvirtį visų sektorių daugiašalėms 

bendrovėms būtų nustatyta išsamaus ir 

viešo ataskaitų teikimo pagal šalis (ATPŠ) 

prievolė.  

Europos Parlamentas dar kartą ragina 

Europos Komisiją imtis visų reikiamų 

veiksmų, kad ne vėliau kaip 2016 m. pirmą 

ketvirtį visų sektorių daugiašalėms 

bendrovėms būtų nustatyta išsamaus ir 

viešo ataskaitų teikimo pagal šalis (ATPŠ) 

prievolė, be to, dar kartą pabrėžia, kad 

tokia prievolė neturėtų būti taikoma MVĮ 

ir ne daugiašalėms vidutinės 

kapitalizacijos įmonėms. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/16 

Pakeitimas 16 

Luděk Niedermayer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimas 

2015/2010(INL) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Priedo A1 rekomendacijos antros įtraukos naujas punktas po antro punkto 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 o didesnių skaidrumo reikalavimų poveikį 

ES įmonių konkurencingumui ne ES 

konkurentų atžvilgiu. 

Or. en 

 

 


