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Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

BF konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

kadangi Parlamento Specialusis komitetas 

(TAXE 2), įsteigtas 2015 m. gruodžio 2 d., 

surengė 11 posėdžių, kai kurie jų vyko 

kartu su Ekonomikos ir pinigų politikos 

komitetu, Teisės reikalų komitetu ir 

Vystymosi komitetu, šių posėdžių metu 

buvo išklausyti už konkurenciją atsakinga 

Komisijos narė Margrethe Vestager, už 

ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius 

ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre 

Moscovici, už finansinį stabilumą, 

finansines paslaugas ir kapitalo rinkų 

sąjungą atsakingas Komisijos narys 

Jonathan Hill, už finansus atsakingas 

Nyderlandų valstybės sekretorius Eric 

Wiebes (atstovaujantis Tarybai 

pirmininkaujančiai valstybei narei), 

apmokestinimo ir vystymosi srities 

specialistai, tarptautinių įmonių atstovai, 

bankų atstovai ir ES nacionalinių 

parlamentų nariai; kadangi jis taip pat 

surengė susitikimus su Andoros, 

Lichtenšteino, Monako, Gernsio ir Džersio 

vyriausybių atstovais ir gavo Meno Salos 

vyriausybės rašytines pastabas (žr. 1 

priedą); kadangi jis taip pat surengė faktų 

nustatymo misiją į JAV (žr. 6 priedą), 

siekdamas išnagrinėti konkrečius aspektus, 

susijusius su jam suteiktais įgaliojimais 

trečiųjų šalių atžvilgiu, ir misiją į Kiprą (žr. 

5 priedą); kadangi Specialiojo komiteto 

kadangi Parlamento Specialusis (TAXE 2) 

komitetas, įsteigtas 2015 m. gruodžio 2 d., 

surengė 11 posėdžių, kai kurie jų vyko 

kartu su Ekonomikos ir pinigų politikos 

komitetu, Teisės reikalų komitetu ir 

Vystymosi komitetu, šių posėdžių metu 

buvo išklausyti už konkurenciją atsakinga 

Komisijos narė Margrethe Vestager, už 

ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius 

ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre 

Moscovici, už finansinį stabilumą, 

finansines paslaugas ir kapitalo rinkų 

sąjungą atsakingas Komisijos narys 

Jonathan Hill, už finansus atsakingas 

Nyderlandų valstybės sekretorius Eric 

Wiebes (atstovaujantis Tarybai 

pirmininkaujančiai valstybei narei), 

apmokestinimo ir vystymosi srities 

specialistai, tarptautinių įmonių atstovai, 

bankų atstovai ir ES nacionalinių 

parlamentų nariai; kadangi jis taip pat 

surengė susitikimus su Andoros, 

Lichtenšteino, Monako, Gernsio ir Džersio 

vyriausybių atstovais ir gavo Meno Salos 

vyriausybės rašytines pastabas (žr. 1 

priedą); kadangi jis taip pat surengė faktų 

nustatymo misiją į JAV (žr. 6 priedą), 

siekdamas išnagrinėti konkrečius aspektus, 

susijusius su jam suteiktais įgaliojimais 

trečiųjų šalių atžvilgiu, ir misiją į Kiprą (žr. 

5 priedą); kadangi Specialiojo komiteto 
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nariai buvo asmeniškai pakviesti dalyvauti 

EBPO aukšto lygio tarpparlamentinės 

grupės TAXE veikloje; kadangi 

Specialusis komitetas surengė uždarus 

koordinatorių posėdžius, kuriuose išklausė 

Kaimanų Salų vyriausybės atstovus, 

tiriamosios žurnalistikos atstovus ir 

Komisijos pareigūnus; kadangi visa ši 

veikla, kurios metu buvo gauta labai 

naudingos informacijos apie praktiką ir 

mokesčių sistemas Sąjungoje ir už jos ribų, 

padėjo išsiaiškinti kai kuriuos rūpimus 

klausimus, tačiau dar liko neatsakytų 

klausimų; 

nariai buvo asmeniškai pakviesti dalyvauti 

EBPO aukšto lygio tarpparlamentinės 

grupės TAXE veikloje; kadangi 

Specialusis komitetas surengė uždarus 

koordinatorių posėdžius, kuriuose išklausė 

Kaimanų Salų vyriausybės atstovus, 

tiriamosios žurnalistikos atstovus ir 

Komisijos pareigūnus; kadangi pirmojoje 

Specialiojo (TAXE 1) komiteto ataskaitoje 

pažymėta, kad vykdant jo veiklą 

„neišaiškinta visų svarbių klausimų, 

įskaitant klausimą dėl likusio 

nenuoseklumo Komisijos pirmininko 

Jeano-Claudo Junckerio pareiškimuose 

dėl ilgą laiką slėpto J. Krecké ataskaitos 

puslapio“ ir, nepaisant to, kad per uždarą 

klausymą, kuriame dalyvavo tiriamosios 

žurnalistikos atstovai, buvo patvirtinta, 

kad minėto nenuoseklumo būta, nei J.-C. 

Junckeriui, nei J. Krecké nepratęstas 

kvietimas dalyvauti tolesniame 

nagrinėjime; kadangi visa ši veikla, kurios 

metu buvo gauta labai naudingos 

informacijos apie praktiką ir mokesčių 

sistemas Sąjungoje ir už jos ribų, padėjo 

išsiaiškinti kai kuriuos rūpimus klausimus, 

tačiau dar liko neatsakytų klausimų; 

Or. en 

 

 


