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20.3.2019 A8-0170/13

Pakeitimas 13
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
306 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

306. su susirūpinimu pažymi, kad 
trečiosios šalys gali panaikinti reikalavimų 
neatitinkančius mokesčių rėžimus, bet juos 
pakeisti naujais, kurie gali būti žalingi ES; 
pabrėžia, kad tai ypač pasakytina apie 
Šveicariją; ragina Tarybą dar kartą 
tinkamai įvertinti Šveicariją ir bet kokią 
kitą trečiąją šalį147, kuri galėtų panašiai 
pakeisti teisės aktus148;

_______________
147 įskaitant Andorą, Lichtenšteiną ir San 
Mariną.
148 2018 m. spalio 1 d. TAX3 klausymas 
dėl santykių su Šveicarija mokesčių srityje 
ir kovos su pinigų plovimu ir keitimasis 
nuomonėmis su Elgesio kodekso grupės 
(verslo apmokestinimo) pirmininke 
Fabrizia Letcorella.

306. su susirūpinimu pažymi, kad 
trečiosios šalys gali panaikinti reikalavimų 
neatitinkančius mokesčių rėžimus, bet juos 
pakeisti naujais, kurie gali būti žalingi ES; 
pabrėžia, kad tai ypač pasakytina apie 
Šveicariją; ragina Tarybą dar kartą 
tinkamai įvertinti Šveicariją ir bet kokią 
kitą trečiąją šalį147, kuri galėtų panašiai 
pakeisti teisės aktus148;

_______________
147 įskaitant Andorą ir Lichtenšteiną.
148 2018 m. spalio 1 d. TAX3 klausymas 
dėl santykių su Šveicarija mokesčių srityje 
ir kovos su pinigų plovimu ir keitimasis 
nuomonėmis su Elgesio kodekso grupės 
(verslo apmokestinimo) pirmininke 
Fabrizia Letcorella.
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20.3.2019 A8-0170/14

Pakeitimas 14
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
307 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 307a. palankiai vertiną patikslintą 
2019 m. kovo 12 d. ES sąrašą1a palankiai 
vertina tai, kad buvo paskelbtas išsamus 
jurisdikcijų, kurios buvo išvardytos II 
priede, kai 2017 m. gruodžio 5 d. buvo 
paskelbtas pirmasis ES sąrašas, 
įsipareigojimų ir reformų vertinimas; 
palankiai vertina tai, kad dėl 2017 m. 
prisiimtų įsipareigojimų anksčiau II 
priede išvardytos jurisdikcijos būtų dabar 
yra išvardytos I priede dėl to, kad iki 
2018 m. pabaigos arba sutarto termino 
nebuvo įgyvendintos reikiamos reformos;
_________________
1a Patikslintas mokesčių tikslais 
nebendradarbiaujančių jurisdikciją 
turinčių subjektų ES sąrašas. 2019 m. 
kovo 12 d. Tarybos išvados 7441/19.
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20.3.2019 A8-0170/15

Pakeitimas 15
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
312 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

312. primena, kad Komisija kritikavo 
septynias valstybes nares151 – Belgiją, 
Kiprą, Vengriją, Airiją, Liuksemburgą, 
Maltą ir Nyderlandus – už jų mokesčių 
sistemų trūkumus, dėl kurių susidarė 
palankios sąlygos agresyviai mokesčių 
politikai, teigdama, kad jų mokesčių 
politika kenkia Europos bendrosios rinkos 
vientisumui; mano, kad šie jurisdikcij1 
turintys subjektai taip pat gali būti laikomi 
kuriančiais palankias sąlygas agresyviam 
mokesčių planavimui visame pasaulyje;

_____________
151 Šalies ataskaita: 2018 m. Belgija; Šalies 
ataskaita: 2018 m. Kipras; Šalies ataskaita: 
2018 m. Vengrija; Šalies ataskaita: 2018 
m. Airija; Šalies ataskaita: 2018 m. 
Liuksemburgas; Šalies ataskaita: 2018 m. 
Malta; Šalies ataskaita: 2018 m. 
Nyderlandai;

312. primena, kad Komisija kritikavo 
septynias valstybes nares151 – Belgiją, 
Kiprą, Vengriją, Airiją, Liuksemburgą, 
Maltą ir Nyderlandus – už jų mokesčių 
sistemų trūkumus, dėl kurių susidarė 
palankios sąlygos agresyviai mokesčių 
politikai, teigdama, kad jų mokesčių 
politika kenkia Europos bendrosios rinkos 
vientisumui; mano, kad šie jurisdikciją 
turintys subjektai taip pat gali būti laikomi 
kuriančiais palankias sąlygas agresyviam 
mokesčių planavimui visame pasaulyje; 
pabrėžia, kad Komisija pripažino, jog kai 
kurios iš minėtųjų valstybių narių ėmėsi 
priemonių, kad, reaguodamos į Komisijos 
kritiką, patobulintų savo mokesčių 
sistemas151a;

_____________
151 Šalies ataskaita: 2018 m. Belgija; Šalies 
ataskaita: 2018 m. Kipras; Šalies ataskaita: 
2018 m. Vengrija; Šalies ataskaita: 2018 
m. Airija; Šalies ataskaita: 2018 m. 
Liuksemburgas; Šalies ataskaita: 2018 m. 
Malta; Šalies ataskaita: 2018 m. 
Nyderlandai.
151a Šalies ataskaita: 2019 m. Belgija; 
Šalies ataskaita: 2019 m. Kipras; Šalies 
ataskaita: 2019 m. Vengrija; Šalies 
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ataskaita: 2019 m. Airija; Šalies 
ataskaita: 2019 m. Liuksemburgas; Šalies 
ataskaita: 2019 m. Malta; Šalies 
ataskaita: 2019 m. Nyderlandai.
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20.3.2019 A8-0170/16

Pakeitimas 16
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
313 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

313. tikisi per pirmąjį 2019 m. ketvirtį 
susipažinti su numatoma ES sąrašo 
peržiūra; prašo Tarybos paskelbti išsamų 
savanoriškai diegti reformas įsipareigojusių 
jurisdikciją turinčių subjektų, kurie buvo 
nurodyti II priede, kai 2017 m. gruodžio 
5 d. buvo paskelbtas pirmasis ES sąrašas, 
įsipareigojimų vertinimą; reikalauja, kad 
dėl 2017 m. prisiimtų įsipareigojimų II 
priede išvardytos jurisdikcijos būtų 
perkeltos į I priedą, jei iki 2018 m. 
pabaigos arba sutarto termino jos 
reikiamų reformų nebuvo įgyvendinusios;

313. prašo Tarybos paskelbti išsamų 
savanoriškai diegti reformas įsipareigojusių 
jurisdikciją turinčių subjektų, kurie buvo 
nurodyti II priede, kai 2017 m. gruodžio 
5 d. buvo paskelbtas pirmasis ES sąrašas, 
įsipareigojimų vertinimą;
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20.3.2019 A8-0170/17

Pakeitimas 17
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
320 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

320. ragina Europos finansų įstaigas153 
apsvarstyti galimybę kiekvieno projekto 
atveju taikyti sustiprinto ir sugriežtinto 
išsamaus patikrinimo tvarką į ES sąrašo II 
priedą įrašytiems jurisdikciją turintiems 
subjektams siekiant išvengti ES lėšų 
investavimo arba nukreipimo per ES 
mokesčių standartų neatitinkančius 
subjektus trečiosiose šalyse; atkreipia 
dėmesį į tai, kad EIB paskelbė apie savo 
naują politiką, skirtą reikalavimų 
nesilaikančioms jurisdikcijoms, ir ragina 
reguliariai atnaujinti šią politiką ir įtraukti 
griežtesnius skaidrumo reikalavimus, 
suderintus su ES standartais;

_______________
153 t. y. Europos investicijų bankas ir 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.

320. ragina Europos finansų įstaigas153 
apsvarstyti galimybę kiekvieno projekto 
atveju taikyti sustiprinto ir sugriežtinto 
išsamaus patikrinimo tvarką į ES sąrašo II 
priedą įrašytiems jurisdikciją turintiems 
subjektams siekiant išvengti ES lėšų 
investavimo arba nukreipimo per ES 
mokesčių standartų neatitinkančius 
subjektus trečiosiose šalyse; atkreipia 
dėmesį į tai, kad EIB pritarė savo 
patikslintai grupinei politikai dėl menkai 
reguliuojamų, neskaidrių ir 
nebendradarbiaujančių jurisdikciją 
turinčių subjektų bei gero mokesčių 
valdymo, ir ragina reguliariai atnaujinti šią 
politiką ir įtraukti griežtesnius skaidrumo 
reikalavimus, suderintus su ES standartais; 
ragina EIB paskelbti šią politiką kai tik ji 
bus patvirtinta; ragina visas Europos 
finansines institucijas taikyti vienodas 
sąlygas ir vienodo lygio standartus;
_______________
153 t. y. Europos investicijų bankas ir 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.

Or. en


