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20.3.2019 A8-0170/34

Pakeitimas 34
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE 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;

______________
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 
Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu 
direktyvos. Airija į nacionalinę teisę 
perkėlė tik nedidelę taisyklių dalį ir dėl jos 

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;

______________
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 
Ketvirtosios kovos su pinigų plovimu 
direktyvos. Airija į nacionalinę teisę 
perkėlė tik nedidelę taisyklių dalį ir dėl jos 
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taip pat kreiptasi į Teisingumo Teismą. taip pat kreiptasi į Teisingumo Teismą. 
2019 m. kovo 7 d. Komisija Austrijai ir 
Nyderlandams nusiuntė pagrįstą 
nuomonę, o Čekijai, Vengrijai, Italijai, 
Slovėnijai, Švedijai ir Jungtinei Karalystei 
išsiuntė oficialų pranešimą dėl to, kad jos 
visiškai neperkėlė į nacionalinę teisę 4-
osios kovos su pinigų plovimu direktyvos.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/35

Pakeitimas 35
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE frakcijos vardu
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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
244 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

244. ragina Komisiją sukurti 
specializuotus mokymus finansinės 
žvalgybos padaliniams, visų pirma 
atsižvelgiant į kai kurių valstybių 
mažesnius pajėgumus; pripažįsta, kad 
„Egmont“ grupės, kurią sudaro 159 FŽP, 
įnašą siekti – sustiprinti savo veiklos 
koordinavimą, skatinti tolesnius veiksmus 
ir įgyvendinti ne vieną projektą; laukia 
Komisijos rengiamo FŽP 
bendradarbiavimo su trečiosiomis 
valstybėmis sistemos, taip pat FŽP 
tarpusavio bendradarbiavimo Sąjungos 
viduje kliūčių ir galimybių, įskaitant 
galimybę sukurti koordinavimo ir paramos 
mechanizmą, vertinimo; primena, kad šis 
vertinimas turėtų būti parengtas iki 
2019 m. birželio 1 d.;

244. ragina Komisiją sukurti 
specializuotus mokymus finansinės 
žvalgybos padaliniams, visų pirma 
atsižvelgiant į kai kurių valstybių 
mažesnius pajėgumus; pripažįsta, kad 
„Egmont“ grupės, kurią sudaro 159 FŽP, 
įnašą siekti – sustiprinti savo veiklos 
koordinavimą, skatinti tolesnius veiksmus 
ir įgyvendinti ne vieną projektą; laukia 
Komisijos rengiamo FŽP 
bendradarbiavimo su trečiosiomis 
valstybėmis sistemos, taip pat FŽP 
tarpusavio bendradarbiavimo Sąjungos 
viduje kliūčių ir galimybių, įskaitant 
galimybę sukurti koordinavimo ir paramos 
mechanizmą, vertinimo; primena, kad šis 
vertinimas turėtų būti parengtas iki 
2019 m. birželio 1 d.; ragina Komisiją 
apsvarstyti šią galimybę pateikti 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl ES FŽP, kuriuo būtų 
sukurtas bendro tiriamojo darbo ir 
koordinavimo centras, kuriam būtų 
suteikti autonomijos ir tyrimo 
kompetencijų įgaliojimai tarpvalstybinio 
finansinio nusikalstamumo klausimais, 
taip pat ankstyvojo perspėjimo 
mechanizmas; laikosi nuomonės, kad ES 
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FŽP turėtų atlikti svarbų vaidmenį 
koordinuojant, teikiant pagalbą ir paramą 
valstybių narių FŽP tarpvalstybinėse 
bylose, kad būtų išplėstas keitimasis 
informacija ir užtikrinta bendra 
tarpvalstybinių bylų analizė ir tvirtas 
darbo koordinavimas;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/36

Pakeitimas 36
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
258 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

258. tačiau pažymi, kad kalbant apie 
patikos fondus, iš esmės su nacionaliniais 
registrais galės susipažinti tik asmenys, 
įrodę, kad turi teisėtų interesų su jais 
susipažinti; pabrėžia, kad valstybės narės 
toliau gali savo nuožiūra atskleisti 
visuomenei tikrųjų patikos fondų 
savininkų registrus, kaip tai jau 
rekomendavo Parlamentas; prašo 
valstybių narių sukurti duomenų registrus, 
su kuriais būtų galima laisvai susipažinti, ir 
kurie būtų atviri; bet kuriuo atveju 
primena, kad mokesčių, kuriuos jos gali 
skirti, dydis neturėtų viršyti 
administracinių išlaidų, susijusių su 
turimos informacijos pateikimu, įskaitant 
registrų priežiūros ir plėtros sąnaudas;

258. tačiau pažymi, kad kalbant apie 
patikos fondus, iš esmės su nacionaliniais 
registrais galės susipažinti tik asmenys, 
įrodę, kad turi teisėtų interesų su jais 
susipažinti; ragina Komisiją pateikti 
pasiūlymą dėl Kovos su pinigų plovimu 
direktyvos peržiūros, siekiant užtikrinti, 
kad visuomenė galėtų gauti informaciją 
apie patikos fondų ir panašių juridinių 
struktūrų tikruosius savininkus; prašo 
valstybių narių sukurti duomenų registrus, 
su kuriais būtų galima laisvai susipažinti, ir 
kurie būtų atviri; bet kuriuo atveju 
primena, kad mokesčių, kuriuos jos gali 
skirti, dydis neturėtų viršyti 
administracinių išlaidų, susijusių su 
turimos informacijos pateikimu, įskaitant 
registrų priežiūros ir plėtros sąnaudas;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/37

Pakeitimas 37
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
283 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

283a. palankiai vertina tai, kad 2019 m. 
vasario 13 d. Komisija patvirtino naują 23 
trečiųjų valstybių ir teritorijų1a, kurių 
kovos su pinigų plovimu ir terorizmo 
finansavimu režimai turi strateginių 
trūkumų, sąrašą; apgailestauja dėl to, kad 
Taryba pareiškė prieštaravimą dėl 
Komisijos pasiūlyto deleguotojo akto; 
ragina Komisiją atsižvelgti į visas 
išreikštas abejones ir kuo greičiau pateikti 
naują deleguotąjį aktą;
_____________
1a Afganistanas, Amerikos Samoa, 
Bahamos, Botsvana, Korėjos Liaudies 
Demokratinė Respublika, Etiopija, Gana, 
Guamas, Iranas, Irakas, Libija, Nigerija, 
Panama, Pakistanas, Puerto Rikas, 
Samoa, Saudo Arabija, Šri Lanka, Sirija, 
Trinidadas ir Tobagas, Tunisas, JAV 
Mergelių Salos ir Jemenas;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/38

Pakeitimas 38
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE frakcijos vardu
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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
288 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 288a. yra susirūpinęs dėl vis spartesnio 
nominaliojo įmonių pelno mokesčio tarifo 
mažinimo visame pasaulyje1a;
____________
1a Vidutinis įmonių pelno mokesčio tarifas 
EBPO šalyse sumažėjo nuo 32,5 proc. 
2000 m. iki 23,9 proc. 2018 m. iš viso 22 iš 
38 šalių, kurios dalyvavo apklausoje 
rengiant 2018 m. naujausios EBPO 
mokesčių politikos reformos ataskaitą, jau 
taiko 25 proc. arba mažesnį teisės aktų 
nustatytą įmonių pelno mokesčio tarifą, o 
2000 m. tokių šalių buvo šešios. Šaltinis: 
OECD and Selected Partner Economies, 
Tax Policy Reforms 2018 („EBPO ir tam 
tikrų šalių partnerių ekonomika. 2018 m. 
mokesčių politikos reformos“). Taip pat 
derėtų pažymėti, kad, Komisijos 
duomenimis, 28 ES valstybėse narėse jau 
taikomi gerokai mažesni tarifai: 2018 m. 
vidutinis įmonių pelno mokesčio tarifas 
buvo 21,9 proc., t. y. mažesnis nei 32 proc. 
2000 m.: Taxation Trends in the 
European Union – Data for the EU 
Member States, Iceland and Norward, 
2018 Edition („Apmokestinimo 
tendencijos Europos Sąjungoje. ES 
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valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos 
duomenys. 2018 m. redakcija“) 
(36 puslapis) ir Taxation Trends in the 
European Union – Data for the EU 
Member States, Iceland and Norward, 
2015 Edition („Apmokestinimo 
tendencijos Europos Sąjungoje. ES 
valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos 
duomenys. 2015 m. redakcija“) (147 
puslapis).

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/39

Pakeitimas 39
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
297 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

297. apgailestauja dėl to, kad pradinio 
ES sąrašo sudarymo procese buvo 
svarstomos tik trečiosios šalys; pažymi, 
kad Komisija per Europos semestrą nustatė 
kai kurių valstybių narių mokesčių sistemų, 
kurios palengvina agresyvų mokesčių 
planavimą, trūkumus; vis tik palankiai 
vertina Elgesio kodekso grupės (verslo 
apmokestinimas) pirmininkės pareiškimą 
2018 m. spalio 10 m. TAX3 komiteto 
posėdyje, kuriame ji pranešė, kad 
peržiūrint kodekso grupės įgaliojimus yra 
svarstoma galimybė tikrinti valstybes nares 
pagal tuos pačius kriterijus, kurie yra 
nustatyti ES sąrašui143;

_____________
143 2018 m. spalio 10 d. surengtas TAX3 
komiteto pasikeitimas nuomonėmis su 
Elgesio kodekso grupės (verslo 
apmokestinimo) pirmininke Fabrizia 
Lapecorella.

297. apgailestauja dėl to, kad pradinio 
ES sąrašo sudarymo procese buvo 
svarstomos tik trečiosios šalys; pažymi, 
kad Komisija per Europos semestrą nustatė 
kai kurių valstybių narių mokesčių sistemų, 
kurios palengvina agresyvų mokesčių 
planavimą, trūkumus; pabrėžia, kad 
Sąjungoje neturėtų būti leidžiama vykdyti 
agresyvios mokesčių praktikos ir 
nesąžiningos mokesčių konkurencijos; vis 
tik palankiai vertina Elgesio kodekso 
grupės (verslo apmokestinimas) 
pirmininkės pareiškimą 2018 m. spalio 10 
m. TAX3 komiteto posėdyje, kuriame ji 
pranešė, kad peržiūrint kodekso grupės 
įgaliojimus yra svarstoma galimybė tikrinti 
valstybes nares pagal tuos pačius kriterijus, 
kurie yra nustatyti ES sąrašui143; ragina 
Elgesio kodekso grupę tai nedelsiant 
padaryti; ragina Komisiją apsvarstyti 
galimybę sukurti ES mechanizmą, skirtą 
stebėti ir galbūt taikyti sankcijas 
valstybėms narėms, kurių mokesčių teisės 
aktai ir praktika prieštarauja Europos 
gero mokesčių srities valdymo principams 
ir vertybėms;
____________
143 2018 m. spalio 10 d. surengtas TAX3 
komiteto pasikeitimas nuomonėmis su 
Elgesio kodekso grupės (verslo 
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apmokestinimo) pirmininke Fabrizia 
Lapecorella.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/40

Pakeitimas 40
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
302 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

 302a. rekomenduoja, kad juodojo sąrašo 
sudarymą vykdytų nepriklausomų 
eksportų grupė, o ne Elgesio kodekso 
grupė, kad ES sąrašas būtų objektyvesnis 
ir skaidresnis ir jį sudarant nebūtų 
politinio kišimosi; mano, kad skaidresnis 
ir objektyvesnis ES sąrašas padidins ES 
patikimumą kovoje su mokesčių rojais; 
pažymi, kad, remiantis neseniai atliktu 
tyrimu1a, penkios ES valstybės narės būtų 
laikomos mokesčių rojais, jei būtų 
patikrintos pagal ES kriterijus – tai 
Kipras, Airija, Liuksemburgas, Malta ir 
Nyderlandai; todėl primygtinai reikalauja, 
kad siekiant užtikrinti ES patikimumą 
kovojant su mokesčių rojais taip pat reikia 
spręsti tam tikrų Sąjungos valstybių narių 
agresyvios mokesčių praktikos klausimą;
_________________
1a 2019 m. Oxfam ataskaita „Off the 
hook“ 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/41

Pakeitimas 41
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE 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 2018 m. 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; pažymi, kad 
2019 m. Komisija vėl kritikavo septynias 
valstybes nares1a – Kiprą, Vengriją, Airiją, 
Liuksemburgą, Maltą, Nyderlandus ir 
Jungtinę Karalystę – dėl tų pačių 
priežasčių; 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.
1a Šalims skirtos ataskaitos. 2019 m. 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
9-european-semester-country-reports_en
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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. palankiai vertina 2019 m. kovo 12 
d. Tarybos patvirtintą atnaujintą 
nebendradarbiaujančių jurisdikcijų ir 
teritorijų sąrašą, apimantį 15 jurisdikcijų 
ir teritorijų1a; palankiai vertina tai, kad 
Taryba paskelbė šalių vertinimus dėl 2 
kriterijaus dėl sąžiningo apmokestinimo 
vykdymo (arba nevykdymo) trečiosiose 
šalyse; ragina Elgesio kodekso grupę 
patobulinti kriterijus, kuriais remiantis 
būtų galima tikrinti trečiąsias šalis, be 
kita ko, kuo greičiau atsižvelgiant į tikrųjų 
savininkų skaidrumą;
__________________

1a Aruba, Barbadosas, Belizas, Bermudai, 
Dominika, Fidžis, Guamas, Maršalo 
Salos, Omanas, Vanuatu, Jungtiniai 
Arabų Emyratai, Samoa, Trinidadas ir 
Tobagas, JAV Samoa ir Jungtinių 
Valstijų Mergelių Salos.
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 328a. primygtinai ragina valstybes nares 
peržiūrėti ir atnaujinti valstybių narių ir 
trečiųjų valstybių dvišalius susitarimus 
dėl apmokestinimo siekiant panaikinti 
spragas, kurios skatina mokestiniais 
sumetimais taikomą prekybos praktiką 
norint išvengti mokesčių;

Or. en


