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AM_Com_NonLegOpinion

Pakeitimas 1
Joe Higgins

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad liberalizuojant prekybą su 
besivystančiomis šalimis reikia turėti tikslą 
skatinti tvarios ekonomikos augimą ir šių 
šalių vystymąsi; nustato, kad dėl muitų 
panaikinimo prarandami muitai, todėl 
panaikinimas turi būti geriau 
kontroliuojamas, progresyvesnis ir 
įgyvendintas kartu su mokesčių 
reformomis, kurias taikant galima 
mobilizuoti kompensuojamąsias pajamas 
(PVM, nekilnojamojo turto mokestį, 
pajamų mokestį);

1. primena, kad prekiaujant su 
besivystančiomis šalimis reikia turėti tikslą 
skatinti tvarios ekonomikos augimą ir šių 
šalių socialinį, aplinkosauginį ir 
ekonominiu požiūriu atsakingą vystymąsi; 
nustato, kad dėl muitų panaikinimo 
prarandami muitai, todėl panaikinimas turi 
būti persvarstytas ir įgyvendintas kartu su 
mokesčių reformomis, įskaitant 
progresyvinio pajamų mokesčio ir įmonių 
pelno mokesčio nustatymą, siekiant 
paisyti daugumos besivystančių šalių 
gyventojų interesų;

Or. en

Pakeitimas 2
Syed Kamall

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad liberalizuojant prekybą su 
besivystančiomis šalimis reikia turėti 
tikslą skatinti tvarios ekonomikos augimą
ir šių šalių vystymąsi; nustato, kad dėl 
muitų panaikinimo prarandami muitai, 
todėl panaikinimas turi būti geriau 
kontroliuojamas, progresyvesnis ir 
įgyvendintas kartu su mokesčių 
reformomis, kurias taikant galima 
mobilizuoti kompensuojamąsias pajamas
(PVM, nekilnojamojo turto mokestį, 

1. primena, kad liberalizuojant prekybą su 
besivystančiomis šalimis turėtų būti 
skatinamas abišaliai naudingas tvarios 
ekonomikos augimas ir šių šalių 
vystymąsis; nustato, kad besivystančios 
šalys gali geriausiai panaikinti muitus 
drauge vykdydamos mokesčių reformas, 
kurias taikant galima mobilizuoti 
alternatyvius jų valstybės biudžeto pajamų 
šaltinius (PVM, nekilnojamojo turto 
mokestį, pajamų mokestį) siekiant 
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pajamų mokestį); kompensuoti pajamų iš muitų trūkumą;

Or. en

Pakeitimas 3
Harlem Désir

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad liberalizuojant prekybą su 
besivystančiomis šalimis reikia turėti tikslą 
skatinti tvarios ekonomikos augimą ir šių 
šalių vystymąsi; nustato, kad dėl muitų 
panaikinimo prarandami muitai, todėl 
panaikinimas turi būti geriau 
kontroliuojamas, progresyvesnis ir 
įgyvendintas kartu su mokesčių 
reformomis, kurias taikant galima 
mobilizuoti kompensuojamąsias pajamas 
(PVM, nekilnojamojo turto mokestį, 
pajamų mokestį);

1. primena, kad vystant prekybą su 
besivystančiomis šalimis reikia turėti tikslą 
skatinti tvarios ekonomikos augimą ir šių 
šalių vystimąsi; nustato, kad dėl muitų 
panaikinimo prarandami muitai, todėl 
panaikinimas turi būti geriau 
kontroliuojamas, progresyvesnis ir 
įgyvendintas kartu su mokesčių 
reformomis, kurias taikant galima 
mobilizuoti kompensuojamąsias pajamas 
(PVM, nekilnojamojo turto mokestį, 
pajamų mokestį);

Or. fr

Pakeitimas 4
Syed Kamall

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina taikant Ekonominės partnerystės 
susitarimus (EPS) sistemingai įgyvendinti 
mokesčių reformų paramos priemones, 
būtent teikiant materialinę (informacinių 
technologijų sistemos) ir organizacinę 
(mokesčių administracijos darbuotojų 
mokymas teisės ir mokesčių srityse) 
pagalbą; pabrėžia, kad reikia dėti ypatingas 
pastangas Afrikos šalyse, kurios vis dar 

2. ragina taikant Ekonominės partnerystės 
susitarimus (EPS) besivystančiose šalyse
sistemingai įgyvendinti mokesčių reformų 
paramos priemones, būtent teikiant 
materialinę (informacinių technologijų 
sistemos) ir organizacinę (mokesčių 
administracijos darbuotojų mokymas teisės 
ir mokesčių srityse) pagalbą; pabrėžia, kad 
reikia, jog besivystančios šalys dėtų 
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negauna ilgalaikės, su mokesčiais 
susijusios, paramos;

daugiau pastangų mokesčių srityje, visų 
pirma mokesčių surinkimo ir kovos su 
mokesčių slėpimu klausimais, kurie yra 
itin svarbūs siekiant vykdyti patikimą 
fiskalinę politiką;

Or. en

Pakeitimas 5
Joe Higgins

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina taikant Ekonominės partnerystės 
susitarimus (EPS) sistemingai įgyvendinti 
mokesčių reformų paramos priemones, 
būtent teikiant materialinę (informacinių 
technologijų sistemos) ir organizacinę 
(mokesčių administracijos darbuotojų 
mokymas teisės ir mokesčių srityse) 
pagalbą; pabrėžia, kad reikia dėti ypatingas 
pastangas Afrikos šalyse, kurios vis dar 
negauna ilgalaikės, su mokesčiais 
susijusios, paramos;

2. ragina sistemingai teikti materialinę 
(informacinių technologijų sistemos) ir 
organizacinę (mokesčių administracijos 
darbuotojų mokymas teisės ir mokesčių 
srityse) pagalbą, jeigu besivystanti šalis jos 
prašo; pabrėžia, kad reikia dėti ypatingas 
pastangas Afrikos šalyse, kurios vis dar 
negauna ilgalaikės, su mokesčiais 
susijusios, paramos;

Or. en

Pakeitimas 6
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina taikant Ekonominės partnerystės 
susitarimus (EPS) sistemingai įgyvendinti 
mokesčių reformų paramos priemones, 
būtent teikiant materialinę (informacinių 
technologijų sistemos) ir organizacinę 
(mokesčių administracijos darbuotojų 

2. ragina taikant Ekonominės partnerystės 
susitarimus (EPS) sistemingai įgyvendinti 
mokesčių reformų paramos priemones, 
būtent teikiant materialinę (informacinių 
technologijų sistemos) ir organizacinę 
(mokesčių administracijos darbuotojų 
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mokymas teisės ir mokesčių srityse) 
pagalbą; pabrėžia, kad reikia dėti ypatingas 
pastangas Afrikos šalyse, kurios vis dar 
negauna ilgalaikės, su mokesčiais 
susijusios, paramos;

mokymas teisės ir mokesčių srityse) 
pagalbą; pabrėžia, kad reikia dėti ypatingas 
pastangas Afrikos šalyse, kurios vis dar 
negauna ilgalaikės, su mokesčiais 
susijusios, paramos; primena, kad būtina 
imtis tinkamų europinio ir tarptautinio 
lygmens priemonių siekiant kovoti su 
mokesčių rojaus šalimis ir neteisėtu 
kapitalo nutekėjimu, visų pirma 
atsižvelgiant į Didžiojo dvidešimtuko 
prisiimtus įsipareigojimus;

Or. fr

Pakeitimas 7
Syed Kamall

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. dar kartą pabrėžia poreikį sustiprinti 
vystymosi politikos ir Europos Sąjungos 
prekybos politikos ryšį; primena, kad dėl 
krizės sustiprėjo žaliavų kainų 
nestabilumas ir išseko kapitalo bei paramos 
srautai į besivystančias šalis; pabrėžia, kad 
šiame kontekste pirmenybė teikiama
veiksmingos mokesčių sistemos įdiegimui, 
kuria siekiama sumažinti besivystančių 
šalių priklausomybę nuo išorės paramos ir 
kitų nenumatytų išorės finansinių srautų;

3. dar kartą pabrėžia poreikį sustiprinti 
vystymosi politikos ir Europos Sąjungos 
prekybos politikos ryšį; primena, kad nors 
dėl krizės galėjo sustiprėti žaliavų kainų 
nestabilumas ir sumažėti kapitalo bei 
paramos srautai į besivystančias šalis, 
Europos Sąjunga apskritai, taip pat jos 
valstybės narės, ir toliau yra pirmaujanti 
paramos vystymuisi teikėja, ji teikia 
56 proc. visos pasaulio paramos, kuri 
2009 m. sudarė 49 mlrd. eurų; pabrėžia, 
kad šiame kontekste besivystančios šalys 
turėtų teikti pirmenybę veiksmingos 
mokesčių sistemos, kuria siekiama 
sumažinti priklausomybę nuo išorės 
paramos ir kitų nenuspėjamų išorės 
finansinių srautų, įdiegimui;

Or. en
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Pakeitimas 8
Joe Higgins

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. dar kartą pabrėžia poreikį sustiprinti 
vystymosi politikos ir Europos Sąjungos 
prekybos politikos ryšį; primena, kad dėl 
krizės sustiprėjo žaliavų kainų 
nestabilumas ir išseko kapitalo bei paramos 
srautai į besivystančias šalis; pabrėžia, kad 
šiame kontekste pirmenybė teikiama 
veiksmingos mokesčių sistemos įdiegimui, 
kuria siekiama sumažinti besivystančių 
šalių priklausomybę nuo išorės paramos ir 
kitų nenumatytų išorės finansinių srautų;

3. dar kartą pabrėžia poreikį sustiprinti 
vystymosi politikos ir Europos Sąjungos 
prekybos politikos ryšį; primena, kad dėl 
krizės sustiprėjo žaliavų kainų 
nestabilumas ir išseko kapitalo bei paramos 
srautai į besivystančias šalis; pabrėžia, kad 
šiame kontekste pirmenybė teikiama 
veiksmingos mokesčių sistemos, kuri 
nebūtų taikoma mažas pajamas turintiems 
gyventojams ir pagal kurią nebūtų 
diskriminuojami vidutines pajamas 
turintys gyventojai bei kuria siekiama 
sumažinti besivystančių šalių 
priklausomybę nuo tarptautinių 
finansinių institucijų ir kitų nenuspėjamų
išorės finansinių srautų, įdiegimui;

Or. en

Pakeitimas 9
Daniel Caspary

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. dar kartą pabrėžia poreikį sustiprinti 
vystymosi politikos ir Europos Sąjungos 
prekybos politikos ryšį; primena, kad dėl 
krizės sustiprėjo žaliavų kainų 
nestabilumas ir išseko kapitalo bei paramos 
srautai į besivystančias šalis; pabrėžia, kad 
šiame kontekste pirmenybė teikiama 
veiksmingos mokesčių sistemos įdiegimui, 
kuria siekiama sumažinti besivystančių 
šalių priklausomybę nuo išorės paramos ir 
kitų nenumatytų išorės finansinių srautų;

3. dar kartą pabrėžia poreikį sustiprinti 
vystymosi politikos ir Europos Sąjungos 
prekybos politikos ryšį; primena, kad dėl 
krizės sustiprėjo žaliavų kainų 
nestabilumas ir sumažėjo kapitalo bei 
paramos srautai į besivystančias šalis; 
pabrėžia, kad šiame kontekste pirmenybė 
teikiama veiksmingos mokesčių sistemos 
įdiegimui, kuria siekiama sumažinti 
besivystančių šalių priklausomybę nuo 
išorės paramos ir kitų nenumatytų išorės 
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finansinių srautų;

Or. de

Pakeitimas 10
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
3a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad mokestinės pajamos turi 
būti laikomos ne pagalbos užsienio šalims 
pakaitalu, o sudėtine valstybės pajamų 
dalimi, kuri padeda šioms šalims vystytis.

Or. fr

Pakeitimas 11
Harlem Désir

Nuomonės projektas
3a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad mokesčių nutekėjimas į 
mokesčių rojaus šalis yra didelė finansinė 
netektis besivystančioms šalims ir kad 
kova su tokiomis šalimis yra vienas iš ES 
prioritetų siekiant veiksmingai padėti 
besivystančioms šalims pasinaudoti savo 
mokestinėmis pajamomis;

Or. fr

Pakeitimas 12
Harlem Désir

Nuomonės projektas
3b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. mano, kad reikia, jog EPBO parengtų
naujas sandorių kainodaros gaires, kurios 
yra būtina priemonė siekiant neleisti, kad 
tam tikros tarptautinės įmonės savo pelną 
pervestų į mokestiniu požiūriu 
palankiausias šalis, taip pat siekiant, kad 
jos mokėtų mokesčius tose šalyse, 
įskaitant besivystančias šalis, kuriose jos 
gavo tikrąjį pelną;

Or. fr

Pakeitimas 13
Syed Kamall

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad yra būtina įvesti mažų 
mokesčių tarifų sistemą, kuri paremta 
platesne mokesčių baze ir į kurią neįeina 
savo nuožiūra taikomas atleidimas nuo 
mokesčių bei mokesčių lengvatos; pabrėžia 
poreikį taikyti iniciatyvines priemones, kad 
investuotojai labiau dalyvautų projektuose, 
turinčiuose teigiamą ekonominį, socialinį, 
aplinkosauginį poveikį vietos lygmeniu;

4. mano, kad mažų mokesčių tarifų 
sistemos, kuri būtų paremta platesne 
mokesčių baze ir pagal kurią išskirtiniais 
atvejais savo nuožiūra būtų galima atleisti
nuo mokesčių, būtų pirmasis žingsnis 
skatinant laikytis mokestinės drausmės;
pabrėžia poreikį taikyti iniciatyvines 
priemones, kad investuotojai labiau 
dalyvautų projektuose, turinčiuose 
teigiamą ekonominį, socialinį, 
aplinkosauginį poveikį vietos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 14
Joe Higgins

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad yra būtina įvesti mažų 
mokesčių tarifų sistemą, kuri paremta 
platesne mokesčių baze ir į kurią neįeina 
savo nuožiūra taikomas atleidimas nuo 
mokesčių bei mokesčių lengvatos; pabrėžia 
poreikį taikyti iniciatyvines priemones, 
kad investuotojai labiau dalyvautų 
projektuose, turinčiuose teigiamą 
ekonominį, socialinį, aplinkosauginį 
poveikį vietos lygmeniu;

4. mano, kad yra būtina įvesti mažų 
mokesčių tarifų sistemą, kuri būtų taikoma 
mažoms ir vidutinėms pajamoms ir kuri 
būtų paremta platesne mokesčių baze ir į 
kurią neįeina savo nuožiūra taikomas 
atleidimas nuo mokesčių bei mokesčių 
lengvatos; pabrėžia poreikį skirti valstybės 
investicijų projektams, turintiems teigiamą 
ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį 
poveikį vietos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 15
Harlem Désir

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad yra būtina įvesti mažų 
mokesčių tarifų sistemą, kuri paremta 
platesne mokesčių baze ir į kurią neįeina 
savo nuožiūra taikomas atleidimas nuo 
mokesčių bei mokesčių lengvatos; pabrėžia 
poreikį taikyti iniciatyvines priemones, kad 
investuotojai labiau dalyvautų projektuose, 
turinčiuose teigiamą ekonominį, socialinį, 
aplinkosauginį poveikį vietos lygmeniu;

4. mano, kad yra būtina įvesti mažų 
mokesčių tarifų sistemą, kuri paremta 
platesne mokesčių baze ir į kurią neįeina 
savo nuožiūra taikomas atleidimas nuo 
mokesčių bei mokesčių lengvatos; pabrėžia 
poreikį taikyti iniciatyvines priemones, kad 
investuotojai labiau dalyvautų projektuose, 
turinčiuose teigiamą ekonominį, socialinį, 
aplinkosauginį poveikį vietos lygmeniu, ir 
drauge neleisti, kad būtų vykdomas bet 
kokios formos mokestinis dempingas;

Or. fr

Pakeitimas 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. susirūpinęs pažymi, kad besivystančių 
šalių vyriausybės, siekdamos pritraukti 
užsienio investicijas, dažnai siūlo atleisti 
nuo mokesčių dešimčiai ir daugiau metų 
ir nemokamai naudotis viešosiomis 
paslaugomis; ragina Komisiją pagal 
naują ES investicijų politiką ir ES 
tarptautinius susitarimus dėl investicijų
su trečiosiomis šalimis sukurti pagrindinį 
atskaitomybės už ES įsisteigusių 
investuotojų mokesčių mokėjimą 
mechanizmą;

Or. en

Pakeitimas 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. mano, kad plačiai paplitusi užsienio 
įmonių, kurios investuoja visų pirma daug 
išteklių turinčiose šalyse, praktika, kai 
paperkami valstybės pareigūnai siekiant 
gauti licencijas žemesnėmis nei priimtinos 
kainos ir atleidimą nuo pajamų mokesčio, 
yra bendras veiksnys, labiausiai 
kenkiantis kai kurių skurdžiausių šalių 
vystymuisi; palankiai vertina 2010 m. 
liepos mėn. JAV priimtą Volstryto 
reformų ir apsaugos įstatymą (angl. 
Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act), kuriame 
reikalaujama, kad visos naftos, dujų ir 
kasybos įmonės, įregistruotos JAV 
vertybinių popierių ir biržų komisijoje, 
paskelbtų, kiek jos moka užsienio šalims 
ir JAV vyriausybei; ragina Komisiją 
rekomenduoti ES valstybėms narėms 
panašią mokėjimų atskleidimo (angl. 
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„Publish What You Pay“) sistemą;

Or. en

Pakeitimas 18
Joe Higgins

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad veiksmingas mokesčių 
sistemos vystymas turi būti vienas iš naujos 
ES investavimo politikos besivystančiose 
šalyse tikslų siekiant sukurti geresnę 
aplinką, palankesnę privačioms užsienio ir 
nacionalinėms investicijoms bei įdiegti
veiksmingesnes tarptautinės paramos 
sąlygas; primena, kad taikant ES 
investavimo politiką turi būti skatinamos 
naujovės, viešųjų paslaugų 
veiksmingumas, viešoji ir privati 
partnerystė, žinių perdavimas siekiant 
paskatinti augimą;

5. mano, kad veiksmingos mokesčių 
sistemos, pagal kurią nebūtų 
diskriminuojami mažas ir vidutines 
pajamas turintys gyventojai ir būtų 
nustatytas progresyvinis pajamų mokestis 
ir įmonių pelno mokestis, kuris turėtų būti 
mokamas toje šalyje, kurioje pelnas buvo 
sukauptas, sukūrimas turi būti vienas iš 
naujos ES investavimo politikos 
besivystančiose šalyse tikslų siekiant 
sukurti geresnę aplinką, palankesnę 
viešosioms užsienio ir nacionalinėms 
investicijoms, kuriomis siekiama tvaraus 
vystymosi, žinių perdavimo ir skurdo 
sumažinimos, ir sudaryti veiksmingesnės
tarptautinės paramos sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 19
Syed Kamall

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad veiksmingas mokesčių 
sistemos vystymas turi būti vienas iš 
naujos ES investavimo politikos 
besivystančiose šalyse tikslų siekiant
sukurti geresnę aplinką, palankesnę 

5. mano, kad veiksmingos mokesčių 
sistemos sukūrimas besivystančiose šalyse
turi tapti jų viešųjų finansų pagrindu; 
mano, kad naujoji ES investavimo politika 
besivystančiose šalyse turėtų padėti



PE452.593v01-00 12/15 AM\837411LT.doc

LT

privačioms užsienio ir nacionalinėms 
investicijoms bei įdiegti veiksmingesnes 
tarptautinės paramos sąlygas; primena, kad 
taikant ES investavimo politiką turi būti 
skatinamos naujovės, viešųjų paslaugų 
veiksmingumas, viešoji ir privati 
partnerystė, žinių perdavimas siekiant 
paskatinti augimą;

sukurti geresnę aplinką, palankesnę 
privačioms užsienio ir nacionalinėms 
investicijoms, ir sudaryti veiksmingesnės
tarptautinės paramos sąlygas; primena, kad 
taikant ES investavimo politiką turi būti 
rūpinamasi MVĮ plėtra, įskaitant ir 
mikrokreditų teikimą, skatinamos 
naujovės, viešųjų paslaugų 
veiksmingumas, viešoji ir privati 
partnerystė, žinių perdavimas siekiant 
paskatinti augimą;

Or. en

Pakeitimas 20
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad teigiamas EPS poveikis 
bus jaučiamas tik po tam tikro laiko, o 
pajamos bus prarastos iš karto, kai tik bus 
sumažinti muitų tarifai;

Or. fr

Pakeitimas 21
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
5b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia būtinybę imtis priemonių, 
reikalingų siekiant kompensuoti pajamas, 
kurios prarandamos iš trečiųjų šalių 
importuojamus produktus, kuriems 
taikomi muitai, keičiant iš Europos 
importuojamais produktais, kuriems 
muitai netaikomi;
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Or. fr

Pakeitimas 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Nuomonės projektas
5a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. reiškia susirūpinimą dėl kapitalo 
nutekėjimo į mokesčių rojaus šalis 
sklaidos ir dydžio ir dėl to, kad su tuo 
susiję dideles pajamas turintys piliečiai ir 
besivystančių šalių vyriausybių 
pareigūnai; ragina EPBO nares 
rekomenduoti bankams ir finansinėms 
institucijoms imtis papildomų skaidrumo 
priemonių, susijusių su sąskaitomis 
užsienyje; ragina Komisiją derantis su 
besivystančiomis šalimis dėl finansinių 
paslaugų liberalizavimo pagal laisvosios 
prekybos susitarimus paisyti vidaus 
reglamentavimo laisvės tam, kad būtų 
galima kontroliuoti kapitalą;     

Or. en

Pakeitimas 23
Syed Kamall

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina pagal EPS sukurti nepriklausomą 
kontrolės mechanizmą, kuriuo įvertinamas 
muitų panaikinimo importui tiesioginis 
fiskalinis poveikis, tuo pat metu ir 
mokesčių reformų progresas kiekvienoje 
šalyje; ragina įvesti punktą, kuriame 
numatoma privaloma kiekvieno EPS 
bendra peržiūra po penkių metų ir 
leidžiami susitarimo nuostatų galimi 

6. ragina pagal EPS sukurti nepriklausomą 
kontrolės mechanizmą, kuriuo įvertinamas 
muitų panaikinimo importui tiesioginis 
fiskalinis poveikis, tuo pat metu ir 
mokesčių reformų progresas kiekvienoje 
šalyje; ragina numatyti privalomą atskirų 
šalių padarytos pažangos vykdant 
mokesčių reformas ar veiksmingai 
surenkant mokesčius peržiūrą 



PE452.593v01-00 14/15 AM\837411LT.doc

LT

pakeitimai pagal nustatytus poreikius. atsižvelgiant į naujausią EBPO 
pavyzdinės mokesčių konvencijos dėl 
pajamų ir kapitalo versiją.

Or. en

Pakeitimas 24
Daniel Caspary

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina pagal EPS sukurti nepriklausomą 
kontrolės mechanizmą, kuriuo įvertinamas 
muitų panaikinimo importui tiesioginis 
fiskalinis poveikis, tuo pat metu ir 
mokesčių reformų progresas kiekvienoje 
šalyje; ragina įvesti punktą, kuriame 
numatoma privaloma kiekvieno EPS 
bendra peržiūra po penkių metų ir 
leidžiami susitarimo nuostatų galimi 
pakeitimai pagal nustatytus poreikius.

6. ragina pagal EPS sukurti nepriklausomą 
kontrolės mechanizmą, kuriuo įvertinamas 
muitų panaikinimo importui tiesioginis 
fiskalinis poveikis, tuo pat metu ir 
mokesčių reformų progresas kiekvienoje 
šalyje.

Or. de

Pakeitimas 25
Joe Higgins

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina pagal EPS sukurti nepriklausomą 
kontrolės mechanizmą, kuriuo įvertinamas 
muitų panaikinimo importui tiesioginis 
fiskalinis poveikis, tuo pat metu ir 
mokesčių reformų progresas kiekvienoje 
šalyje; ragina įvesti punktą, kuriame 
numatoma privaloma kiekvieno EPS 
bendra peržiūra po penkių metų ir 
leidžiami susitarimo nuostatų galimi 

6. ragina sukurti nepriklausomą kontrolės 
mechanizmą, kuriuo įvertinamas muitų 
panaikinimo importui tiesioginis fiskalinis 
poveikis, tuo pat metu ir mokesčių reformų 
progresas kiekvienoje šalyje; ragina 
nustatyti punktą, kuriame numatoma 
privaloma kiekvieno EPS bendra peržiūra 
po penkių metų ir leidžiama pakeisti 
kiekvieno susitarimo nuostatas siekiant 
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pakeitimai pagal nustatytus poreikius. skurdo panaikinimo, tvaraus vystymosi ir 
regioninės integracijos.  

Or. en

Pakeitimas 26
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina pagal EPS sukurti nepriklausomą 
kontrolės mechanizmą, kuriuo įvertinamas 
muitų panaikinimo importui tiesioginis 
fiskalinis poveikis, tuo pat metu ir 
mokesčių reformų progresas kiekvienoje 
šalyje; ragina įvesti punktą, kuriame 
numatoma privaloma kiekvieno EPS 
bendra peržiūra po penkių metų ir 
leidžiami susitarimo nuostatų galimi 
pakeitimai pagal nustatytus poreikius.

6. ragina pagal EPS sukurti nepriklausomą 
kontrolės mechanizmą, kuriuo įvertinamas 
muitų panaikinimo importui tiesioginis 
fiskalinis poveikis, tuo pat metu ir 
mokesčių reformų progresas pagal šalis; 
ragina nustatyti punktą, kuriame būtų
numatoma privaloma kiekvieno EPS 
bendra peržiūra po penkių metų ir 
leidžiami susitarimo nuostatų galimi 
pakeitimai pagal nustatytus poreikius;

Or. fr


