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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
235 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

235. ragina įvertinti ilgalaikius tikslus 
siekiant sustiprinti kovos su pinigų 
plovimu ir teroristų finansavimu sistemą, 
kaip numatyta diskusijoms skirtame 
dokumente dėl galimų glaudaus kovos su 
pinigų plovimu ir prudencinės priežiūros 
institucijų bendradarbiavimo Europos 
Sąjungoje veiksmų gairių elementų126, kaip 
antai ES lygmeniu sukurti geresnio finansų 
sektoriaus subjektų kovos su pinigų 
plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros 
institucijų veiklos koordinavimo 
mechanizmą, ypač tais atvejais, kai kovoje 
su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu 
yra tarpvalstybinis aspektas, ir galbūt 
centralizuoti kovos su pinigų plovimu 
priežiūrą per veikiančią arba naują 
Sąjungos įstaigą, įgaliotą užtikrinti 
suderintų taisyklių ir praktikos vykdymą 
valstybėse narėse; mano, kad, jei šis 
mechanizmas bus sukurtas, jam turėtų būti 
skirta pakankamai žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių, kad jis galėtų veiksmingai vykdyti 
savo funkcijas;

__________________
126 Diskusijoms skirtas dokumentas dėl 
galimų glaudaus kovos su pinigų plovimu 
ir prudencinės priežiūros institucijų 
bendradarbiavimo Europos Sąjungoje 
veiksmų gairių elementų, 2018 m. 

235. ragina įvertinti ilgalaikius tikslus 
siekiant sustiprinti kovos su pinigų 
plovimu ir teroristų finansavimu sistemą, 
kaip numatyta diskusijoms skirtame 
dokumente dėl galimų glaudaus kovos su 
pinigų plovimu ir prudencinės priežiūros 
institucijų bendradarbiavimo Europos 
Sąjungoje veiksmų gairių elementų126, kaip 
antai ES lygmeniu sukurti geresnio finansų 
sektoriaus subjektų kovos su pinigų 
plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros 
institucijų veiklos koordinavimo 
mechanizmą, ypač tais atvejais, kai kovoje 
su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu 
yra tarpvalstybinis aspektas, ir galbūt 
centralizuoti kovos su pinigų plovimu 
priežiūrą per veikiančią arba naują 
Sąjungos įstaigą, įgaliotą užtikrinti 
suderintų taisyklių ir praktikos vykdymą 
valstybėse narėse; palaiko tolesnes kovos 
su pinigų plovimu priežiūros 
centralizavimo pastangas ir mano, kad, jei 
šis mechanizmas bus sukurtas, jam turėtų 
būti skirta pakankamai žmogiškųjų ir 
finansinių išteklių, kad jis galėtų 
veiksmingai vykdyti savo funkcijas;

__________________
126 Diskusijoms skirtas dokumentas dėl 
galimų glaudaus kovos su pinigų plovimu 
ir prudencinės priežiūros institucijų 
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303. palankiai vertina neseniai EK 
grupės pateiktus paaiškinimus dėl 
sąžiningo apmokestinimo kriterijų, ypač 
dėl nepakankamo ekonominio pagrįstumo 
jurisdikciją turintiems subjektams, kurie 
nėra nustatę įmonių pelno mokesčio tarifo 
arba taiko beveik nulinį tarifą; ragina 
valstybes nares dirbti siekiant laipsniškai 
tobulinti įtraukimo į ES sąrašą kriterijus 
aprėpiant visą žalingą mokesčių 
praktiką144;

__________________
144 Darbas su 2.1 ir 2.2 sąžiningo 
apmokestinimo kriterijais, nustatytais 2016 
m. lapkričio 8 d. Tarybos išvadose 
14166/16.

303. palankiai vertina neseniai EK 
grupės pateiktus paaiškinimus dėl 
sąžiningo apmokestinimo kriterijų, ypač 
dėl nepakankamo ekonominio pagrįstumo 
jurisdikciją turintiems subjektams, kurie 
nėra nustatę įmonių pelno mokesčio tarifo 
arba taiko beveik nulinį tarifą; ragina 
valstybes nares dirbti siekiant laipsniškai 
tobulinti įtraukimo į ES sąrašą kriterijus 
aprėpiant visą žalingą mokesčių 
praktiką144, visų pirma įtraukiant išsamią 
ekonominę analizę, kurioje būtų 
išnagrinėtas palankių sąlygų mokesčių 
vengimui ir 0 % mokesčio tarifui arba 
įmonių pajamų mokesčio nebuvimui 
sudarymas, kaip atskiras kriterijus;

__________________
144 Darbas su 2.1 ir 2.2 sąžiningo 
apmokestinimo kriterijais, nustatytais 
2016 m. lapkričio 8 d. Tarybos išvadose 
14166/16.

Or. en

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/lt/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/lt/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/lt/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/lt/pdf
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310. primena mokslinį tyrimą, kurio 
rezultatai parodė, kad mokesčių vengimas 
per šešias ES valstybes nares lemia 
42,8 mlrd. EUR  prarastų mokestinių 
pajamų kitose 22 valstybėse narėse150, o tai 
reiškia, kad šių šalių grynąjį mokėjimų 
balansą gali atsverti nuostoliai, kurių jos 
sukelia kitų valstybių narių mokesčių 
bazei;

__________________
150 Torslov, L. Wier ir G. Zucman „The 
missing profits of nations“ („Dingęs tautų 
pelnas“) pirmoje dalyje, naudojant 
šiuolaikinius makroekonominius modelius 
ir duomenis iš paskelbtų mokėjimų 
balansų, nurodoma, kad per metus 
mokestinės pajamos visame pasaulyje 
sudaro apie 200 mlrd. USD, o per 
mokesčių rojų jurisdikcijas nukreipiamos 
tiesioginės užsienio investicijos (TUI) 
siekia 10–30 proc. visų TUI. Šie skaičiai 
yra gerokai didesni už iki šiol kitais 
metodais nustatytus vertinimus.

310. primena mokslinį tyrimą, kurio 
rezultatai parodė, kad mokesčių vengimas 
per šešias ES valstybes nares lemia 
42,8 mlrd. EUR  prarastų mokestinių 
pajamų kitose 22 valstybėse narėse150, o tai 
reiškia, kad šių šalių grynąjį mokėjimų 
balansą gali atsverti nuostoliai, kurių jos 
sukelia kitų valstybių narių mokesčių 
bazei; pažymi, kad, pavyzdžiui, 
Nyderlandai Sąjungai lemia 
11,2 mlrd. EUR grynųjų sąnaudų, o tai 
reiškia, kad dėl šios šalies kitos valstybės 
narės netenka pelno mokesčio 
daugiašalių įmonių ir jų akcininkų 
naudai;
__________________
150 Torslov, L. Wier ir G. Zucman „The 
missing profits of nations“ („Dingęs tautų 
pelnas“) pirmoje dalyje, naudojant 
šiuolaikinius makroekonominius modelius 
ir duomenis iš paskelbtų mokėjimų 
balansų, nurodoma, kad per metus 
mokestinės pajamos visame pasaulyje 
sudaro apie 200 mlrd. USD, o per 
mokesčių rojų jurisdikcijas nukreipiamos 
tiesioginės užsienio investicijos (TUI) 
siekia 10–30 proc. visų TUI. Šie skaičiai 
yra gerokai didesni už iki šiol kitais 
metodais nustatytus vertinimus.
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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 
sistemas1a; pažymi, kad neseniai atliktame 
moksliniame tyrime nustatyta, jog penkios 
ES valstybės narės yra įmonių mokesčių 
rojai: Kipras, Airija, Liuksemburgas, 
Malta ir Nyderlandai; pabrėžia, kad 
kriterijai ir metodika, naudoti šioms 
šalims nustatyti, apėmė išsamų žalingos jų 
mokesčių praktikos įvertinimą, priemones, 
kuriomis sudaromos palankios sąlygos 
agresyviam mokesčių planavimui, ir 
ekonominių srautų iškraipymą, ir buvo 
remiamasi Eurostato duomenimis, kurie 
apėmė didelį tiesioginių užsienio 
investicijų srautą į šalį ir iš šalies, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
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autorinių atlyginimų, palūkanų ir 
dividendų srautus; ragina Komisiją šiuo 
metu bent jau šias penkias valstybes nares 
laikyti ES mokesčių rojais tol, kol nebus 
įgyvendintos esminės mokesčių reformos;
__________________
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;
1aŽr.: Šalies ataskaita: 2019 m. Belgija; 
Šalies ataskaita: 2019 m. Kipras; Šalies 
ataskaita: 2019 m. Vengrija; Šalies 
ataskaita: 2019 m. Airija; Šalies 
ataskaita: 2019 m. Liuksemburgas; Šalies 
ataskaita: 2019 m. Malta; Šalies 
ataskaita: 2019 m. Nyderlandai 
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fi
le_import/2019-european-semester-
country-report-netherlands_en_0.pdf)
1b https://www.oxfam.org/en/research/hoo
k-how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf

