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20.3.2019 A8-0170/3

Pakeitimas 3
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE frakcijos vardu
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
23 nurodomoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į pažeidimų 
nagrinėjimo procedūras prieš 23 valstybes 
nares, vykdomas dėl to, kad jos į 
nacionalinę teisę neperkėlė arba tik iš 
dalies perkėlė AMLD 4,

– atsižvelgdamas į Komisijos 
pradėtas pažeidimų nagrinėjimo 
procedūras prieš 28 valstybes nares, 
vykdomas dėl to, kad jos į nacionalinę teisę 
tinkamai neperkėlė AMLD 4,

Or. en



AM\1180183LT.docx PE637.644v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

20.3.2019 A8-0170/4

Pakeitimas 4
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE frakcijos vardu
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
25 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 – atsižvelgdamas į savo 2019 m. 
kovo 14 d. rezoliucija dėl būtinybės 
skubos tvarka ES lygmeniu sudaryti 
trečiųjų šalių juodąjį sąrašą pagal Kovos 
su pinigų plovimu direktyvą1a;
_________________
1a Priimti tekstai, P8_TA(2019)0216.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/5

Pakeitimas 5
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE frakcijos vardu
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
39 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

39. pažymi, kad G20 ir EBPO 15 
punktų BEPS veiksmų planas, skirtas 
koordinuotai šalinti priežastis ir 
aplinkybes, dėl kurių susiformuoja BEPS 
praktika, yra įgyvendinamas ir stebimas bei 
toliau aptariamas ne vien tik pradinių 
dalyvaujančių šalių, bet platesniu mastu, 
pasitelkiant įtraukią sistemą; todėl ragina 
valstybes nares paremti ir įgaliojimų, ir 
įtraukios sistemos veikimo reformą 
siekiant užtikrinti, kad dabartinė tarptautinė 
kovos su BEPS praktika sistema būtų 
taikoma ir likusioms mokesčių spragoms 
bei neišspręstiems mokesčių klausimams, 
pvz., apmokestinimo teisių paskirstymui 
tarp šalių;

39. pažymi, kad G20 ir EBPO 15 
punktų BEPS veiksmų planas, skirtas 
koordinuotai šalinti priežastis ir 
aplinkybes, dėl kurių susiformuoja BEPS 
praktika, yra įgyvendinamas ir stebimas bei 
toliau aptariamas ne vien tik pradinių 
dalyvaujančių šalių, bet platesniu mastu, 
pasitelkiant įtraukią sistemą; todėl ragina 
valstybes nares paremti ir įgaliojimų, ir 
įtraukios sistemos veikimo reformą 
siekiant užtikrinti, kad dabartinė tarptautinė 
sistema būtų taikoma ir likusioms 
mokesčių spragoms bei neišspręstiems 
mokesčių klausimams; teigiamai vertina 
įtraukios sistemos iniciatyvą siekiant 
aptarti apmokestinimo teisių paskirstymą 
tarp šalių ir pasiekti visuotinį sutarimą;
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20.3.2019 A8-0170/6

Pakeitimas 6
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE frakcijos vardu
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
69 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

69. palankiai vertina 2018 m. kovo 
21 d. Komisijos priimtą skaitmeninio 
sektoriaus apmokestinimo dokumentų 
rinkinį; tačiau apgailestauja dėl to, kad 
Taryba52 nedaro pažangos, ir jos 
negebėjimo pasiekti susitarimo dėl šio 
Komisijos rinkinio; yra susirūpinęs dėl to, 
kad vietoj to Taryba svarsto pasiūlymą, 
kuris yra kur siauresnio užmojo nei 
pradinis pasiūlymas ir vėliau, 2018 m. 
gruodžio 13 d., priimta Parlamento 
pozicija53; ragina Tarybą greitai priimti 
šiuos pasiūlymus;

69. palankiai vertina 2018 m. kovo 
21 d. Komisijos priimtą skaitmeninio 
sektoriaus apmokestinimo dokumentų 
rinkinį; tačiau apgailestauja dėl to, kad 
2019 m. kovo 12 d. ECOFIN tarybos 
posėdyje1a Danija, Suomija, Airija ir 
Švedija paliko galioti savo išlygas arba iš 
esmės nepritarė skaitmeninių paslaugų 
mokesčio dokumentų rinkiniui;

_________________ _________________
1a 2019 m. kovo 12 d. Ekonomikos ir 
finansų reikalų tarybos išvados.

52 2019 m. kovo 12 d. Ekonomikos ir 
finansų reikalų tarybos išvados.
53 2018 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl 
pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl 
bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, 
kuriuo apmokestinamos pajamos, 
gaunamos teikiant tam tikras 
skaitmenines paslaugas, sistemos (Priimti 
tekstai, P8_TA(2018)0523).

https://www.consilium.europa.eu/lt/meetings/ecofin/2018/12/04
https://www.consilium.europa.eu/lt/meetings/ecofin/2018/12/04
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20.3.2019 A8-0170/7

Pakeitimas 7
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE frakcijos vardu
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
71 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

71. ragina valstybes nares, kurios nori 
apsvarstyti galimybę įvesti skaitmeninių 
paslaugų mokestį, taip ir padaryti 
pasinaudojant tvirtesnio bendradarbiavimo 
sistema, jei Taryba negalėtų pasiekti 
susitarimo dėl skaitmeninių paslaugų 
mokesčio;

71. ragina valstybes nares, kurios nori 
apsvarstyti galimybę įvesti skaitmeninių 
paslaugų mokestį, taip ir padaryti 
pasinaudojant tvirtesnio bendradarbiavimo 
sistema, kad būtų išvengta tolesnio 
bendrosios rinkos susiskaidymo, kuris jau 
vyksta atskiroms valstybėms narėms 
svarstant įdiegti nacionalinius 
sprendimus;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/8

Pakeitimas 8
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE frakcijos vardu
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
81 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

81. atkreipia dėmesį į Prancūzijos 
finansų ministro pareiškimą, padarytą per 
2018 m. spalio 23 d. TAX3 komiteto 
posėdį, dėl poreikio aptarti minimalaus 
apmokestinimo sąvoką; palankiai vertina 
Prancūzijos pasirengimą įtraukti diskusiją 
dėl minimalaus apmokestinimo, kaip vieną 
iš prioritetų, į G7 darbotvarkę, kai ji 
pirmininkaus 2019 m.;

81. atkreipia dėmesį į Prancūzijos 
finansų ministro pareiškimą, padarytą per 
2018 m. spalio 23 d. TAX3 komiteto 
posėdį, dėl poreikio aptarti minimalaus 
apmokestinimo sąvoką; palankiai vertina 
Prancūzijos pasirengimą įtraukti diskusiją 
dėl minimalaus apmokestinimo, kaip vieną 
iš prioritetų, į G7 darbotvarkę, kai ji 
pirmininkaus 2019 m., kaip buvo 
pakartota 2019 m. kovo 12 d. ECOFIN 
tarybos posėdyje;

Or. en



AM\1180183LT.docx PE637.644v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

20.3.2019 A8-0170/9

Pakeitimas 9
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE frakcijos vardu
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
211 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

211. apgailestauja dėl to, kad daugeliui 
valstybių narių visiškai arba iš dalies 
nepavyko perkelti AMLD4 į nacionalinę 
teisę iki nustatyto termino ir kad dėl šios 
priežasties Komisija turėjo joms pradėti 
pažeidimo nagrinėjimo procedūras, 
įskaitant prašymus Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui priimti prejudicinius 
sprendimus117; ragina tas valstybes nares 
sparčiai ištaisyti padėtį; primygtinai ragina 
valstybes nares ypač vykdyti savo teisinės 
prievolės laikytis 2020 m. sausio 10 d. 
termino, iki kurio AMLD5 reikia perkelti į 
nacionalinę teisę; pabrėžia ir pritaria 
lapkričio 23 d. Tarybos išvadoms, kuriose 
valstybės narės raginamos į savo 
nacionalinius teisės aktus visapusiškai 
perkelti AMLD5 iki termino – 2020 m.; 
ragina Komisiją visapusiškai naudotis 
turimomis priemonėmis siekiant teikti 
paramą ir užtikrinti, kad valstybės narės į 
nacionalinę teisę tinkamai ir nedelsdamos 
perkeltų ir įgyvendintų AMLD5;

211. apgailestauja dėl to, kad valstybėms 
narėms visiškai arba iš dalies nepavyko 
perkelti AMLD4 į nacionalinę teisę iki 
nustatyto termino ir kad dėl šios priežasties 
Komisija turėjo joms pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras, įskaitant prašymus 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismui 
priimti prejudicinius sprendimus117; ragina 
tas valstybes nares sparčiai ištaisyti padėtį; 
primygtinai ragina valstybes nares ypač 
vykdyti savo teisinės prievolės laikytis 
2020 m. sausio 10 d. termino, iki kurio 
AMLD5 reikia perkelti į nacionalinę teisę; 
pabrėžia ir pritaria lapkričio 23 d. Tarybos 
išvadoms, kuriose valstybės narės 
raginamos į savo nacionalinius teisės aktus 
visapusiškai perkelti AMLD5 iki termino – 
2020 m.; ragina Komisiją visapusiškai 
naudotis turimomis priemonėmis siekiant 
teikti paramą ir užtikrinti, kad valstybės 
narės į nacionalinę teisę tinkamai ir 
nedelsdamos perkeltų ir įgyvendintų 
AMLD5;

_________________ _________________
117 2018 m. liepos 19 d. Komisija dėl 
Graikijos ir Rumunijos kreipėsi į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismą dėl to, kad 
jos į nacionalinę teisę neperkėlė 

117 2018 m. liepos 19 d. Komisija dėl 
Graikijos ir Rumunijos kreipėsi į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismą dėl to, kad 
jos į nacionalinę teisę neperkėlė 
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Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu 
direktyvos. Airija į nacionalinę teisę 
perkėlė tik nedidelę taisyklių dalį ir dėl jos 
taip pat kreiptasi į Teisingumo Teismą.

Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu 
direktyvos. Airija į nacionalinę teisę 
perkėlė tik nedidelę taisyklių dalį ir dėl jos 
taip pat kreiptasi į Teisingumo Teismą.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/10

Pakeitimas 10
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE frakcijos vardu
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
223 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 223a. susirūpinęs pažymi, kad „Troikos“ 
pinigų plovyklos (angl. „Troika 
Laundromat“) atvejis taip pat viešai 
atskleidė, kaip 4.6 mlrd. JAV dolerių iš 
Rusijos ir kitų šalių tekėjo per Europos 
bankus ir įmones; atkreipia dėmesį į tai, 
kad šio skandalo dėmesio centre – buvęs 
vienas didžiausių Rusijos privačių 
investicinių bankų „Troika Dialog“ ir 
tinklas, kuris galėjo sudaryti sąlygas 
Rusijos valdančiajam elitui slapta 
naudotis neteisėtomis pajamomis siekiant 
įsigyti valstybės įmonių akcijų ir 
nekilnojamojo turto tiek Rusijoje, tiek 
užsienyje bei pirkti prabangos prekes; taip 
pat apgailestauja dėl to, kad, remiantis 
pranešimais, šiuose įtartinuose 
sandoriuose dalyvavo keli Europos 
bankai, t. y. „Danske Bank“, „Swedbank 
AB“, „Nordea Bank Abp“, „ING Groep 
NV“, „Credit Agricole SA“, „Deutsche 
Bank AG“, „KBC Group NV“, 
„Raiffeisen Bank International AG“, 
„ABN Amro Group NV“, „Cooperatieve 
Rabobank U.A.“ ir banko „Turkiye 
Garanti Bankasi A.S.“ Nyderlandų 
skyrius;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/11

Pakeitimas 11
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE frakcijos vardu
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
281 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

281. mano, kad, nors reikėtų atsižvelgti į 
tarptautiniu lygmeniu vykdomą darbą 
siekiant nustatyti didelę riziką keliančias 
trečiąsias šalis ir kovoti su pinigų plovimu 
ir teroristų finansavimu, ypač FATF veiklą, 
itin svarbu, kad Sąjunga turėtų atskirą 
didelės rizikos trečiųjų šalių sąrašą; todėl 
palankiai vertina 2019 m. sausio 31 d. 
Komisijos deleguotąjį reglamentą, kuriuo 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
(ES) 2015/849 papildoma techniniais 
reguliavimo standartais, kuriais 
reglamentuojami būtiniausi veiksmai ir 
papildomos priemonės, kurių turi imtis 
kredito ir finansų įstaigos, kad sumažintų 
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 
riziką tam tikrose trečiosiose valstybėse136;

281. mano, kad, nors reikėtų atsižvelgti į 
tarptautiniu lygmeniu vykdomą darbą 
siekiant nustatyti didelę riziką keliančias 
trečiąsias šalis ir kovoti su pinigų plovimu 
ir teroristų finansavimu, ypač FATF veiklą, 
itin svarbu, kad Sąjunga turėtų atskirą 
didelės rizikos trečiųjų šalių sąrašą; todėl 
palankiai vertina 2019 m. vasario 13 d. 
Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
2015/849, kuriuo papildoma Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2015/849 nustatant strateginių trūkumų 
turinčias didelės rizikos trečiąsias 
valstybes (C(2019)1326), ir apgailestauja 
dėl to, kad Taryba pareiškė prieštaravimą 
dėl šio deleguotojo akto; taip pat teigiamai 
vertina 2019 m. sausio 31 d. Komisijos 
deleguotąjį reglamentą, kuriuo Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2015/849 papildoma techniniais 
reguliavimo standartais, kuriais 
reglamentuojami būtiniausi veiksmai ir 
papildomos priemonės, kurių turi imtis 
kredito ir finansų įstaigos, kad sumažintų 
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 
riziką tam tikrose trečiosiose valstybėse136;

_________________ _________________
136 C(2019)0646. 136 C(2019)0646.
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20.3.2019 A8-0170/12

Pakeitimas 12
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE frakcijos vardu
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Pranešimas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
(2018/2121(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
298 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

298. palankiai vertina tai, kad 2017 m. 
gruodžio 5 d. Taryba priėmė pirmąjį ES 
sąrašą ir kad vykdoma trečiųjų šalių 
prisiimtų įsipareigojimų stebėsena; pažymi, 
kad sąrašas buvo kelis kartus atnaujintas 
remiantis tų įsipareigojimų vertinimu ir iš 
jo buvo išbrauktos įvairios šalys; pažymi, 
kad 2018 m. lapkričio 9 d. šį sąrašą sudarė 
tik penkios mokesčių jurisdikcijos: 
Amerikos Samoa, Guamas, Samoa, 
Trinidadas ir Tobagas ir Mergelių 
Salos (JAV);

298. palankiai vertina tai, kad 2017 m. 
gruodžio 5 d. Taryba priėmė pirmąjį ES 
sąrašą ir kad vykdoma trečiųjų šalių 
prisiimtų įsipareigojimų stebėsena; pažymi, 
kad sąrašas buvo kelis kartus atnaujintas 
remiantis tų įsipareigojimų vertinimu ir iš 
jo buvo išbrauktos įvairios šalys; pažymi, 
kad po 2019 m. kovo 12 d. persvarstymo šį 
sąrašą dabar sudaro tokios mokesčių 
jurisdikcijos: Amerikos Samoa, Aruba, 
Guamas, Barbadosas, Belizas, Bermudai, 
Dominika, Fidžis, Maršalo Salos, 
Omanas, Samoa, Trinidadas ir Tobagas, 
Jungtiniai Arabų Emyratai, Mergelių 
Salos (JAV) ir Vanuatu;

Or. en


