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Pakeitimas 1
Monica Luisa Macovei

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad apskritai visas mokesčių 
vengimas ES kainuoja daugiau nei visų 
Sąjungos sveikatos priežiūros biudžetų 
suma ir kad, jei būtų užkirstas kelias 
mokesčių vengimui, visi ES deficitai galėtų 
būti padengti vos per 8,8 metų*;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis 
Komisijos atliktais skaičiavimais, dėl 
mokesčių slėpimo ir vengimo ES kasmet 
netenkama apie 1 trilijono eurų; pabrėžia, 
kad apskritai visas mokesčių slėpimas ES 
kainuoja daugiau nei visų Sąjungos 
sveikatos priežiūros biudžetų suma ir kad, 
jei būtų užkirstas kelias mokesčių slėpimui, 
visi ES deficitai galėtų būti padengti vos 
per 8,8 metų1;

Or. en

Pakeitimas 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad apskritai visas mokesčių 
vengimas ES kainuoja daugiau nei visų 
Sąjungos sveikatos priežiūros biudžetų 
suma ir kad, jei būtų užkirstas kelias 
mokesčių vengimui, visi ES deficitai galėtų 
būti padengti vos per 8,8 metų*;

1. pabrėžia, kad apskritai visas mokesčių 
slėpimas ir vengimas ES kainuoja daugiau 
nei visų Sąjungos sveikatos priežiūros 
biudžetų suma ir kad, jei būtų užkirstas 
kelias mokesčių slėpimui ir vengimui, visi 
ES deficitai galėtų būti padengti vos per 
8,8 metų2;

                                               
1 „Mokesčių atotrūkio Europos Sąjungoje panaikinimas“, finansinę veiklą JK prižiūrinčios institucijos (angl. 
Financial Conduct Authority, FCA) atstovo ir Mokesčių mokslinių tyrimų JK bendrovės (angl. Tax Research 
UK) direktoriaus Richardo Murphy pranešimas Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso 
frakcijai.
2 „Mokesčių atotrūkio Europos Sąjungoje panaikinimas“, finansinę veiklą JK prižiūrinčios institucijos (angl. 
Financial Conduct Authority, FCA) atstovo ir Mokesčių mokslinių tyrimų JK bendrovės (angl. Tax Research 
UK) direktoriaus Richardo Murphy pranešimas Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso 
frakcijai.



PE506.067v01-00 4/19 AM\927988LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 3
Michael Theurer

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad taikant skaidrią ir 
paprastą mokesčių sistemą galima 
pašalinti biurokratines ir administracines 
kliūtis ir taip sumažinti mokesčių rinkimo 
išlaidas;

Or. de

Pakeitimas 4
Michael Theurer

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. atkreipia dėmesį į tai, kad panaikinus 
mokesčių privilegijas atsiras veikimo 
laisvė vykdyti visapusiškas reformas ir 
taip sukurti paprastą, suprantamą ir 
teisingą mokesčių sistemą;

Or. de

Pakeitimas 5
Jan Mulder

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad mokesčių rojų 
apibrėžimas jau paseno ir kad valstybėse 
narėse vis labiau įprasti tampa pusiau 
teisėti ir teisėti mokestinių įsipareigojimų 
vengimo arba mažinimo būdai, pavyzdžiui, 
apskaičiuota, kad vien įmonių, turinčių 
tik pašto dėžutę, pervedimai Olandijoje 
arba per Olandiją siekia 8 000 mlrd. EUR 
per metus;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad mokesčių rojų 
apibrėžimas jau paseno ir kad valstybėse 
narėse vis labiau įprasti tampa pusiau 
teisėti ir teisėti mokestinių įsipareigojimų 
vengimo arba mažinimo būdai;

Or. en

Pakeitimas 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad mokesčių rojų 
apibrėžimas jau paseno ir kad valstybėse 
narėse vis labiau įprasti tampa pusiau 
teisėti ir teisėti mokestinių įsipareigojimų 
vengimo arba mažinimo būdai, pavyzdžiui, 
apskaičiuota, kad vien įmonių, turinčių tik 
pašto dėžutę, pervedimai Olandijoje arba 
per Olandiją siekia 8 000 mlrd. EUR per 
metus;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad mokesčių rojų 
apibrėžimas jau paseno ir kad valstybėse 
narėse vis labiau įprasti tampa pusiau 
teisėti ir teisėti mokestinių įsipareigojimų 
vengimo arba mažinimo būdai, pavyzdžiui, 
nors Nyderlandų parlamentas neseniai 
priėmė rezoliuciją1, kurioje smerkia tai, 
kad Nyderlandai laikomi mokesčių 
rojumi, apskaičiuota, kad vien įmonių, 
turinčių tik pašto dėžutę, pervedimai 
Nyderlanduose arba per Nyderlandus
siekia 8 000 mlrd. EUR per metus;

Or. en

Pakeitimas 7
Marta Andreasen

Nuomonės projektas

                                               
1 Rezoliucija Van Vliet, Nr. 35 (25087).
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2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad mokesčių rojų 
apibrėžimas jau paseno ir kad valstybėse 
narėse vis labiau įprasti tampa pusiau 
teisėti ir teisėti mokestinių įsipareigojimų 
vengimo arba mažinimo būdai, pavyzdžiui, 
apskaičiuota, kad vien įmonių, turinčių tik 
pašto dėžutę, pervedimai Olandijoje arba
per Olandiją siekia 8 000 mlrd. EUR per 
metus;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad kaip 
tiesioginė ir sąmoningai numatyta 
bendrosios rinkos veikimo pasekmė
valstybėse narėse vis labiau įprasti tampa 
teisėti mokestinių įsipareigojimų vengimo 
arba mažinimo būdai, pavyzdžiui, 
tvirtinama, kad vien įmonių, turinčių tik 
pašto dėžutę, pervedimai Nyderlanduose
arba per Nyderlandus siekia 
8 000 mlrd. EUR per metus;

Or. en

Pakeitimas 8
Michael Theurer

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad didesnių įmonių plačiu 
mastu vykdomas mokesčių vengimas daro 
pražūtingą poveikį mažesnių įmonių ir net 
asmenų mokesčių mokėjimo drausmei, nes 
dėl tokio didesnių įmonių elgesio pradeda 
atrodyti, kad šis vengimas yra priimtina 
elgesio norma; 

3. pabrėžia, kad didesnių įmonių plačiu 
mastu vykdomas mokesčių vengimas daro 
pražūtingą poveikį mažesnių įmonių ir net 
asmenų mokesčių mokėjimo drausmei, nes 
dėl tokio didesnių įmonių elgesio pradeda 
atrodyti, kad šis vengimas yra priimtina 
elgesio norma; pabrėžia, kad mokesčių 
vengimas ir mokestinis sukčiavimas 
skatinami sudėtingos, neskaidrios 
mokesčių sistemos ir kad neaiškia 
mokesčių srities teisėkūra įmonėms ir 
pavieniams asmenims suteikiamos 
galimybės lanksčiai aiškinant mokesčių 
įstatymus sumažinti savo mokestinę naštą 
perkeliant ją kitiems mokesčių 
mokėtojams;

Or. de
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Pakeitimas 9
Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad didesnių įmonių plačiu 
mastu vykdomas mokesčių vengimas daro 
pražūtingą poveikį mažesnių įmonių ir net 
asmenų mokesčių mokėjimo drausmei, nes 
dėl tokio didesnių įmonių elgesio pradeda 
atrodyti, kad šis vengimas yra priimtina 
elgesio norma;

3. pabrėžia, kad didesnių įmonių plačiu 
mastu vykdomas mokesčių slėpimas daro 
pražūtingą poveikį mažesnių įmonių ir net 
asmenų mokesčių mokėjimo drausmei, nes 
dėl tokio didesnių įmonių elgesio pradeda 
atrodyti, kad mokesčių slėpimas yra 
priimtina elgesio norma, ir kad, inter alia, 
dėl šio mokesčių slėpimo asmenims ir 
įmonėms tenka prisiimti papildomą 
mokesčių naštą;

Or. en

Pakeitimas 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad didesnių įmonių plačiu 
mastu vykdomas mokesčių vengimas daro 
pražūtingą poveikį mažesnių įmonių ir net 
asmenų mokesčių mokėjimo drausmei, nes 
dėl tokio didesnių įmonių elgesio pradeda 
atrodyti, kad šis vengimas yra priimtina 
elgesio norma;

3. pabrėžia, kad didesnių įmonių plačiu 
mastu vykdomas mokesčių slėpimas ir 
vengimas daro pražūtingą poveikį 
mažesnių įmonių ir net asmenų mokesčių 
mokėjimo drausmei, nes dėl tokio didesnių
įmonių elgesio pradeda atrodyti, kad 
mokesčių slėpimas ir vengimas yra 
priimtina elgesio norma;

Or. en

Pakeitimas 11
Marta Andreasen

Nuomonės projektas
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3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad didesnių įmonių plačiu 
mastu vykdomas mokesčių vengimas daro 
pražūtingą poveikį mažesnių įmonių ir net
asmenų mokesčių mokėjimo drausmei, nes 
dėl tokio didesnių įmonių elgesio pradeda 
atrodyti, kad šis vengimas yra priimtina 
elgesio norma;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad didesnių 
įmonių vykdomas mokesčių vengimas gali 
turėti žalingą poveikį mažiau galimybių 
pasinaudoti esamomis priemonėmis 
turinčių MVĮ ir asmenų mokesčių 
mokėjimo drausmei ir padėti įvirtinti 
mokesčių vengimą kaip MVĮ ir asmenims 
priimtiną pasirinkimo galimybę;

Or. en

Pakeitimas 12
Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad įmonės, kurios 
naudojasi mokesčių slėpimu kaip verslo 
strategija (dauguma iš jų yra mažesnės ir 
lankstesnės), įgyja nesąžiningą 
konkurencinį pranašumą ekstravertiškų 
įmonių, kurios negali naudotis tokia 
praktika, atžvilgiu ir taip galiausiai 
kenkia valstybių narių 
konkurencingumui;

Or. en

Pakeitimas 13
Monica Luisa Macovei

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja, kad didžioji dalis sumų, 4. apgailestauja, kad iš didžiosios dalies
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kurias sumokėjo Sąjungai pagal 
susitarimus didžiosios tabako bendrovės, 
nebuvo panaudotos kovos su sukčiavimu 
priemonėms ir programoms, o 90 proc. tų 
lėšų „konfiskavo“ valstybės narės, kurios 
pridėjo jas kaip pajamas prie atitinkamų 
savo biudžetų;

sumų, kurias sumokėjo Sąjungai pagal 
susitarimus didžiosios tabako bendrovės, 
tik 9,7 proc. naudojama kovos su 
sukčiavimu priemonėms ir programoms, o 
likusieji 90,3 proc. tų lėšų kaip pajamos
buvo pridėti prie valstybių narių
atitinkamų biudžetų ir aiškiai nepriskirti 
kovos su sukčiavimu programoms ir 
priemonėms;

Or. en

Pakeitimas 14
Marta Andreasen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. apgailestauja, kad didžioji dalis sumų, 
kurias sumokėjo Sąjungai pagal 
susitarimus didžiosios tabako bendrovės, 
nebuvo panaudotos kovos su sukčiavimu 
priemonėms ir programoms, o 90 proc. tų 
lėšų „konfiskavo“ valstybės narės, kurios 
pridėjo jas kaip pajamas prie atitinkamų 
savo biudžetų;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad sumos, kurias 
sumokėjo Sąjungai pagal susitarimus 
didžiosios tabako bendrovės, dažniausiai 
buvo gana tinkamai grąžintos valstybėms 
narėms, kur galėtų padėti tam tikru mastu 
sumažinti deficitą;

Or. en

Pakeitimas 15
Marta Andreasen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad mokesčių vengimas PVM
srityje turi tiesioginį poveikį ir valstybių 
narių ekonomikai, ir ES biudžetui;
primena, kad, anot Audito Rūmų, „PVM 
vengimas paveikia valstybių narių 

5. vis dėlto pažymi, kad, kadangi PVM yra 
nuosavi ištekliai, mokesčių slėpimas šioje
srityje iš tikrųjų turi tiesioginį poveikį ir 
valstybių narių ekonomikai, ir ES 
biudžetui; primena, kad, anot Audito 
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interesus. Jis turi poveikį ES biudžetui, 
kadangi dėl jo sumažėja PVM nuosavi 
ištekliai. Šie nuostoliai kompensuojami 
BNP pagrįstais ištekliais, iškreipiant 
atskirų valstybių narių įnašus į ES 
biudžetą. Be to, mokestinis sukčiavimas 
trikdo vidaus rinkos veikimą ir užkerta 
kelią sąžiningai konkurencijai“*;

Rūmų, „PVM vengimas paveikia valstybių 
narių finansinius interesus. Jis turi poveikį 
ES biudžetui, kadangi dėl jo sumažėja 
PVM nuosavi ištekliai. Šie nuostoliai 
kompensuojami BNP pagrįstais ištekliais, 
iškreipiant atskirų valstybių narių įnašus į 
ES biudžetą. Be to, mokestinis sukčiavimas 
trikdo vidaus rinkos veikimą ir užkerta 
kelią sąžiningai konkurencijai“1;

Or. en

Pakeitimas 16
Jan Mulder

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad nuo tada, kai pradėtas 
taikyti PVM, jo surinkimo modelis nebuvo 
keičiamas; pabrėžia, kad šis modelis 
pasenęs, atsižvelgiant į gausius pokyčius 
technologinėje ir ekonominėje aplinkoje, 
kurie yra įvykę, ir kad todėl dėl šio 
modelio patiriama didelių nuostolių muitų,
PVM ir akcizų srityse;

7. pažymi, kad nuo tada, kai pradėtas 
taikyti PVM, jo surinkimo modelis nebuvo 
keičiamas; pabrėžia, kad šis modelis 
pasenęs, atsižvelgiant į gausius pokyčius 
technologinėje ir ekonominėje aplinkoje, 
kurie yra įvykę, ir kad todėl dėl šio 
modelio patiriama didelių nuostolių PVM 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 17
Marta Andreasen

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pažymi, kad nuo tada, kai pradėtas 
taikyti PVM, jo surinkimo modelis nebuvo 
keičiamas; pabrėžia, kad šis modelis 

7. pažymi, kad nuo tada, kai pradėtas 
taikyti PVM, jo surinkimo modelis iš 
esmės nebuvo keičiamas; atkreipia dėmesį 

                                               
1 Specialioji Audito Rūmų ataskaita Nr. 13/2011, p. 11, 5 dalis.
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pasenęs, atsižvelgiant į gausius pokyčius 
technologinėje ir ekonominėje aplinkoje, 
kurie yra įvykę, ir kad todėl dėl šio 
modelio patiriama didelių nuostolių muitų, 
PVM ir akcizų srityse;

į tai, kad šis modelis gali būti pasenęs, 
atsižvelgiant į gausius pokyčius 
technologinėje ir ekonominėje aplinkoje, 
kurie yra įvykę; mano, kad reikėtų 
išnagrinėti kitas galimybes, dėl kurių būtų 
patiriama mažiau reikalavimų laikymosi 
išlaidų ir kurios padėtų užtikrinti didesnį 
teisingumą;

Or. en

Pakeitimas 18
Monica Luisa Macovei

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad dėl valstybių narių 
mokesčių administravimo institucijų 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
trūkumų silpnėja tinkamas ES PVM 
reguliavimo sistemos įgyvendinimas, 
sudaromos palankesnės sąlygos vykdyti 
sukčiavimo ir su organizuotu 
nusikalstamumu susijusią veiklą ir 
atsiranda didelių nuostolių, kaip antai 
nuostoliai, atsirandantys dėl nevienodo 
42 muitinės procedūros taikymo;
apgailestauja, kad muitinėse trūksta PVM 
mokėtojo kodų tvarkymo nuoseklumo;
laikosi nuomonės, kad, pradėjus naudoti 
Europos mokesčių identifikavimo 
numerius, būtų užtikrinamas didesnis 
42 muitinės procedūros valdymo 
skaidrumas ir vienodumas; todėl 
primygtinai ragina Komisiją kuo greičiau 
atlikti šio klausimo poveikio vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 19
Marta Andreasen
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Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. apgailestauja, kad Taryboje vis dar 
užblokuotos dvi svarbios iniciatyvos, 
kuriomis siekiama kovoti su sukčiavimu 
PVM srityje, konkrečiai – pasiūlymas dėl 
Tarybos direktyvos, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl 
pridėtinės vertės mokesčio bendros 
sistemos ir taip nustatomas kovos su 
sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu 
greitojo reagavimo mechanizmas 
(COM(2012) 0428) ir pasiūlymas dėl 
Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
Direktyvos 2006/112/EB nuostatas dėl 
atvirkštinio apmokestinimo sistemos 
neprivalomo ir laikino taikymo tam 
tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias 
tiekiant (teikiant) gali būti sukčiaujama 
(COM(2009) 0511);

8. atkreipia dėmesį į tai, kad Taryboje vis 
dar užblokuotos dvi svarbios iniciatyvos, 
kuriomis siekiama kovoti su sukčiavimu 
PVM srityje, konkrečiai – pasiūlymas dėl 
Tarybos direktyvos, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl 
pridėtinės vertės mokesčio bendros 
sistemos ir taip nustatomas kovos su 
sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu 
greitojo reagavimo mechanizmas 
(COM(2012) 0428) ir pasiūlymas dėl 
Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
Direktyvos 2006/112/EB nuostatas dėl 
atvirkštinio apmokestinimo sistemos 
neprivalomo ir laikino taikymo tam
tikroms prekėms ir paslaugoms, kurias 
tiekiant (teikiant) gali būti sukčiaujama 
(COM(2009) 0511);

Or. en

Pakeitimas 20
Marta Andreasen

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad tinkamas muitų sistemos 
veikimas daro tiesioginę įtaką PVM 
skaičiavimui; yra labai susirūpinęs, kad 
muitinės patikrinimai ES neveikia tinkamai 
ir dėl to prarandama didelė dalis PVM*;
mano, kad yra nepriimtina, jog daugumoje 
valstybių narių mokesčių administratoriai 

9. atkreipia dėmesį į tai, kad tinkamas 
muitų sistemos veikimas daro tiesioginę 
įtaką PVM skaičiavimui; nerimauja, kad 
muitinės patikrinimai ES gali neveikti
tinkamai ir dėl to gali būti prarandama 
didelė dalis PVM1; mano, kad yra 
nepriimtina, jog daugumoje valstybių narių 

                                               
1 Audito Rūmai savo specialiojoje ataskaitoje Nr. 13/2011 nustatė, kad vien taikant 42 muitinės procedūrą1

2009 m. septyniose valstybėse narėse, kuriose atliktas auditas, ekstrapoliuotieji nuostoliai sudarė 
2 200 mln. EUR1, o tai atitinka 29 proc. PVM, kuris teoriškai tose septyniose ES valstybėse narėse buvo 
taikomas visų 2009 m. pagal 42 muitinės procedūrą vykdytų importų apmokestinamai vertei.
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neturi tiesioginės prieigos prie muitinių 
duomenų ir kad dėl šios priežasties 
neįmanoma atlikti automatizuotos 
kryžminės patikros pagal mokestinius 
duomenis; pažymi, kad organizuoto 
nusikalstamumo atstovai labai gerai žino 
dabartinės sistemos trūkumus;

mokesčių administratoriai neturi 
tiesioginės prieigos prie muitinių duomenų 
ir kad dėl šios priežasties neįmanoma 
atlikti automatizuotos kryžminės patikros 
pagal mokestinius duomenis; pažymi, kad 
organizuoto nusikalstamumo atstovai labai 
gerai žino dabartinės sistemos trūkumus;

Or. en

Pakeitimas 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pritaria Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) pranešime „Mokesčių bazės 
erozijos ir pelno perkėlimo problemų 
sprendimas“1 pateiktoms išvadoms, kad 
reikia iš naujo išaiškinti nuolatinės 
buveinės kaip apmokestinimo pagrindo 
sąvoką; mano, kad iš esmės mokesčiai 
turėtų būti taikomi ten, kur vykdoma 
pajamų duodanti ekonominė veikla 
(vadinamasis turto kilmės principas);

Or. en

Pakeitimas 22
Monica Luisa Macovei

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. šiuo požiūriu primygtinai tvirtina, 

                                               
1 2013 m. EBPO pranešimas „Mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo problemų sprendimas“, EBPO 
publikacija, galima rasti adresu http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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kad reikia stiprinti Europos Sąjungos 
turto arešto ir konfiskavimo teisinę 
sistemą, be kita ko, ne apkaltinamuoju 
nuosprendžiu pagrįsto konfiskavimo 
atvejais, laikantis principo „sekti paskui 
pinigus“ ir areštuojant turtą, jeigu 
įrodyta, kad jis yra iš pagal civilinės teisės 
kriterijus padaryto nusikaltimo gautos 
pajamos arba priemonė tokiam 
nusikaltimui padaryti;

Or. en

Pakeitimas 23
Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 2011 m. 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 
(OLAF) ataskaitą ir į jos atliktą teisminių 
veiksmų dėl 2006–2011 m. pateiktų 
ieškinių pažangos apžvalgą, pagal kurią 
teisminius sprendimus reikia priimti dėl 
daugiau nei pusės ieškinių, itin daug 
dėmesio reikėtų skirti su sukčiavimu 
muitinėje susijusiems atvejams, nes 
sukčiavimas muitinėje yra viena iš sričių, 
kuriose sisteminės korupcijos rodikliai 
Europoje yra aukščiausi1;

Or. en

Pakeitimas 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Nuomonės projektas

                                               
1 2012 m. lapkričio mėn. Organizuoto nusikalstamumo, korupcijos ir pinigų plovimo komiteto teminis 
dokumentas dėl sisteminės korupcijos sričių valstybių narių viešojo administravimo sistemose ir dėl 
priemonių, skirtų kovai su sisteminės korupcijos neigiamu poveikiu Europos Sąjungai.
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10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pritaria EBPO ir Didžiojo 
dvidešimtuko (G20) raginimui parengti 
visuotinį ir išsamų veiksmų planą, 
remiantis nuodugnia nustatytos mokesčių 
bazės erozijos ir pelno perkėlimo 
praktikos analize, siekiant pateikti 
konkrečius sprendimus, kaip būtų galima 
iš naujo suderinti tarptautinius standartus 
ir dabartinę pasaulio verslo aplinką;

Or. en

Pakeitimas 25
Monica Luisa Macovei

Nuomonės projektas
10 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10b. pabrėžia, kad reikėtų skatinti 
nepriklausomą tiriamąją žurnalistiką, nes 
ji labai svarbi atskleidžiant sukčiavimo 
schemas ir korupcijos bei organizuoto 
nusikalstamumo atvejus;

Or. en

Pakeitimas 26
Jan Mulder

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia e. valdžios potencialą 
skaidrumo ir kovos su sukčiavimu bei 
korupcija srityse, taip padedant apsaugoti 
viešąsias lėšas; atkreipia dėmesį į tai, kad 

11. pabrėžia e. valdžios potencialą 
skaidrumo didinimo ir kovos su 
sukčiavimu bei korupcija srityse, taip 
padedant apsaugoti viešąsias lėšas; 



PE506.067v01-00 16/19 AM\927988LT.doc

LT

Europa atsilieka nuo savo pramonės 
partnerių, be kita ko, dėl sistemų sąveikos 
stokos*; pabrėžia, kad Europos Sąjunga 
privalo dėti daugiau pastangų siekdama 
pradėti taikyti kitos kartos e. valdžios 
formas, pagal kurias būtų užtikrinamas 
didesnis skaidrumas viešųjų finansų srityje;

pabrėžia, kad reikia priimti teisės aktus, 
pagal kuriuos būtų sudaromos sąlygos 
nuolat diegti naujoves; atkreipia dėmesį į 
tai, kad Europa atsilieka nuo savo 
pramonės partnerių, be kita ko, dėl sistemų 
sąveikos stokos1; pabrėžia, kad Europos 
Sąjunga privalo dėti daugiau pastangų 
siekdama pradėti taikyti kitos kartos 
e. valdžios formas, pagal kurias būtų 
užtikrinamas didesnis skaidrumas viešųjų 
finansų srityje;

Or. en

Pakeitimas 27
Theodoros Skylakakis

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. pabrėžia e. valdžios potencialą 
skaidrumo ir kovos su sukčiavimu bei 
korupcija srityse, taip padedant apsaugoti 
viešąsias lėšas; atkreipia dėmesį į tai, kad 
Europa atsilieka nuo savo pramonės 
partnerių, be kita ko, dėl sistemų sąveikos 
stokos*; pabrėžia, kad Europos Sąjunga 
privalo dėti daugiau pastangų siekdama 
pradėti taikyti kitos kartos e. valdžios 
formas, pagal kurias būtų užtikrinamas 
didesnis skaidrumas viešųjų finansų 
srityje;

11. pabrėžia e. valdžios potencialą 
skaidrumo didinimo ir kovos su 
sukčiavimu bei korupcija srityse, taip 
padedant apsaugoti viešąsias lėšas; 
atkreipia dėmesį į tai, kad Europa atsilieka 
nuo savo pramonės partnerių, be kita ko, 
dėl sistemų sąveikos stokos2; pabrėžia, kad 
Europos Sąjunga privalo dėti daugiau 
pastangų siekdama pradėti taikyti kitos 
kartos e. valdžios formas, pagal kurias būtų 
užtikrinamas didesnis skaidrumas viešųjų 
finansų srityje, ir, siekdama kovoti su 
mokesčių slėpimu, skatinti palaikyti 
tikralaikį verslo sandorių ir mokesčių 
administratorių ryšį;

Or. en

                                               
1 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ (COM(2010) 0245).
2 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ (COM(2010) 0245).
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Pakeitimas 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Nuomonės projektas
12 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12a. ragina Komisiją konkrečiai spręsti 
valstybėse narėse veikiančių skirtingų 
mokesčių sistemų įvairiarūšių neatitikčių 
problemą;

Or. en

Pakeitimas 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Nuomonės projektas
12 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12b. primygtinai ragina valstybes 
nesudaryti dvišalių susitarimų dėl 
mokesčių su trečiosiomis šalimis ir 
skatina Komisiją toliau stengtis sudaryti 
visos ES ir trečiųjų šalių susitarimus dėl 
mokesčių; taip pat prašo Komisijos 
išnagrinėti, ar galiojančiuose dvišaliuose 
valstybių narių ir trečiųjų šalių 
susitarimuose dėl mokesčių kitose 
valstybėse narėse veikiančios įmonės 
neskatinamos vengti mokesčių, ir pateikti 
pasiūlymus, kaip būtų galima išspręsti šį 
klausimą, įskaitant pasiūlymus dėl bet 
kokių tokių susitarimų peržiūros;

Or. en

Pakeitimas 30
Cornelis de Jong, Bart Staes

Nuomonės projektas
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12 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12c. siūlo kol kas, prieš pasirašant ar 
galutinai sudarant dvišalį susitarimą dėl 
mokesčių, susitarimo tekstą pateikti 
Komisijai, kuri per vieną mėnesį turėtų 
parengti viešą ir pagrįstą nuomonę;

Or. en

Pakeitimas 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Nuomonės projektas
12 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12d. pakartoja, kaip svarbu, kad 
tarpvalstybinę veiklą vykdančios įmonės 
teiktų ataskaitas pagal šalis, ir pabrėžia, 
kad tai pasakytina ir apie finansų 
įstaigas;

Or. en

Pakeitimas 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Nuomonės projektas
12 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12e. ragina Komisiją ir Tarybą aptarti, 
kaip būtų galima toliau derinti teisės 
aktus, susijusius su įmonių pelno 
mokesčio baze, inter alia, siekiant išspręsti 
mokesčių vengimo problemą, ir nuolat 
informuoti Europos Parlamentą apie šias 
diskusijas bei jų išvadas;
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Or. en

Pakeitimas 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Nuomonės projektas
12 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12f. ragina Komisiją pateikti pasiūlymus, 
pagal kuriuos įmonėms būtų draudžiama 
dalyvauti Europos Sąjungos viešųjų 
pirkimų konkursuose ir gauti Europos 
Sąjungos subsidijas, jeigu jos buvo 
pripažintos kaltos dėl mokesčių slėpimo;

Or. en

Pakeitimas 34
Zigmantas Balčytis

Nuomonės projektas
12 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12g. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą 
dėl įgaliojimo pradėti derybas dėl dvišalių 
susitarimų su trečiosiomis šalimis, kuriais 
siekiama sukurti veiksmingą ir privalomą 
administracinio bendradarbiavimo PVM 
srityje sistemą;

Or. lt


