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19.11.2015 A8-0317/3 

Pakeitimas 3 

Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ab. kadangi Komisijos pirmininkas J.-

C. Junckeris, kaip ilgametis 

Liuksemburgo Ministras Pirmininkas ir 

finansų ministras, šiame skandale atliko 

svarbų vaidmenį, nes prisidėjo plėtojant 

šią žalingą praktiką, kuri buvo naudinga 

jo šaliai, tačiau dėl kurios kitos valstybės 

narės neteko didelių mokestinių pajamų, 

nepaisant to, kad Sutartyse kiekvienai 

valstybei narei nustatyta lojalaus 

bendradarbiavimo prievolė; kadangi per 

2015 m. rugsėjo 17 d. surengtą klausymą 

jis išvengė tikrų diskusijų dėl savo 

atsakomybės, todėl Parlamentas negavo 

esminių parodymų, o TAXE komitetas 

negalėjo tinkamai vykdyti savo įgaliojimų; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/4 

Pakeitimas 4 

Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

O konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

O. kadangi Europos bendrosios rinkos 

įgyvendinimas yra labai naudingas 

nacionalinei šalių ekonomikai, nes 

valstybės tampa konkurencingesnės ir 

patrauklesnės pasaulinėje ekonomikoje, ir 

kadangi mokesčių konvergencija tarp 

valstybių narių galiausiai turės tą patį 

poveikį; 

Išbraukta. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/5 

Pakeitimas 5 

Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

107 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

107. ragina Komisiją atlikti tyrimą dėl 

sąlygų ilgainiui įsteigti ES masto 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, kurią 

taikant išankstiniai sprendimai dėl 

mokesčių būtų iš anksto sistemingai 

tikrinami Komisijos, siekiant padidinti 

sistemos tikrumą, nuoseklumą, 

vientisumą ir skaidrumą, taip pat 

nustatyti, ar jie daro žalingą poveikį 

kitoms valstybėms narėms; 

Išbraukta. 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/6 

Pakeitimas 6 

Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

132 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

132. pažymi kad dabartinėmis valstybės 

pagalbos kontrolės taisyklėmis siekiama 

kovoti su antikonkurencine praktika 

susigrąžinant įmonėms suteiktą nepagrįstą 

naudą; ragina Komisiją įvertinti galimybę 

pakeisti galiojančias taisykles, kad sumos, 

atgautos pažeidus ES valstybės pagalbos 

taisykles, būtų grąžintos valstybėms 

narėms, kurios nukentėjo nuo savo 

mokesčių bazių erozijos, arba į ES 

biudžetą, o ne valstybėms narėms, kurios 

suteikė neteisėtą su mokesčiais susijusią 

pagalbą, kaip yra šiuo metu; ragina 

Komisiją pakeisti dabartines taisykles 

siekiant užtikrinti galimybę valstybės 

pagalbos taisyklių pažeidimo atveju skirti 

sankcijas atitinkamoms šalims ir įmonėms; 

132. pažymi, kad dabartinėmis valstybės 

pagalbos kontrolės taisyklėmis siekiama 

kovoti su antikonkurencine praktika 

susigrąžinant įmonėms suteiktą nepagrįstą 

naudą; ragina Komisiją įvertinti galimybę 

pakeisti galiojančias taisykles, kad sumos, 

atgautos pažeidus ES valstybės pagalbos 

taisykles, būtų grąžintos valstybėms 

narėms, kurios nukentėjo nuo savo 

mokesčių bazių erozijos, o ne valstybėms 

narėms, kurios suteikė neteisėtą su 

mokesčiais susijusią pagalbą, kaip yra šiuo 

metu; ragina Komisiją pakeisti dabartines 

taisykles siekiant užtikrinti galimybę 

valstybės pagalbos taisyklių pažeidimo 

atveju skirti sankcijas atitinkamoms šalims 

ir įmonėms; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/7 

Pakeitimas 7 

Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

149 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

149. visų pirma pabrėžia, kad reikia 

užtikrinti, jog į išorę nukreipti finansiniai 

srautai būtų bent vieną kartą apmokestinti, 

pavyzdžiui, nustatant išskaičiuojamąjį 

mokestį arba lygiavertes priemones, 

siekiant išvengti, kad pelnas nebūtų 

perkeltas iš ES neapmokestintas, taip pat 

ragina Komisiją pateikti atitinkamą 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto, pavyzdžiui, dėl 

Patronuojančių ir dukterinių bendrovių 

direktyvos ir Palūkanų ir autorinių 

atlyginimų direktyvos persvarstymo; 

pabrėžia, kad turėtų būti įdiegta sistema 

siekiant užtikrinti, kad šiai operacijai 

patvirtinti patvirtinimo dokumentas būtų 

pateiktas nacionaliniams mokesčių 

administratoriams ir perduodamas 

Komisijai, taip apsaugant bendrąją rinką ir 

išlaikant ryšį tarp vietovės, kurioje 

gaunamas pelnas ir kuriama ekonominė 

vertė, ir vietovės, kurioje jie 

apmokestinami; pabrėžia, kad tokios 

sistemos struktūra turi būti atidžiai 

apgalvota, siekiant išvengti dvigubo 

apmokestinimo ir ginčų; pritardamas tam, 

kad EBPO skatina taikyti daugiašalę 

strategiją mokesčių klausimais, kuria 

siekiama supaprastinti tarptautinę 

apmokestinimo tvarką ir užtikrinti, kad 

pelnas būtų apmokestinamas ten, kur 

149. visų pirma pabrėžia, kad reikia 

užtikrinti, jog į išorę nukreipti finansiniai 

srautai būtų bent vieną kartą apmokestinti, 

pavyzdžiui, nustatant išskaičiuojamąjį 

mokestį arba lygiavertes priemones, 

siekiant išvengti, kad pelnas nebūtų 

perkeltas iš ES neapmokestintas, taip pat 

ragina Komisiją pateikti atitinkamą 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto, pavyzdžiui, dėl 

Patronuojančiųjų ir dukterinių bendrovių 

direktyvos ir Palūkanų ir autorinių 

atlyginimų direktyvos persvarstymo; 

pabrėžia, kad turėtų būti įdiegta sistema 

siekiant užtikrinti, kad šiai operacijai 

patvirtinti patvirtinimo dokumentas būtų 

pateiktas nacionaliniams mokesčių 

administratoriams ir perduodamas 

Komisijai, taip apsaugant bendrąją rinką ir 

išlaikant ryšį tarp vietovės, kurioje 

gaunamas pelnas ir kuriama ekonominė 

vertė, ir vietovės, kurioje jie 

apmokestinami; pabrėžia, kad tokios 

sistemos struktūra turi būti atidžiai 

apgalvota, siekiant išvengti dvigubo 

apmokestinimo ir ginčų, taip pat siekiant 

išspręsti palankesnių mokesčių sutarčių 

paieškos problemą; ragina valstybes nares 

pagal BEPS pasiūlymus nedelsiant įtraukti 

kovos su piktnaudžiavimu nuostatas į savo 

mokesčių sutartis; 
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kuriama vertė, ragina Komisiją stiprinti 

ES vaidmenį tarptautiniu mastu laikantis 

vieningos pozicijos ir toliau rengti bendrą 

ES strategiją dėl dvišalių mokesčių 

sutarčių ir laipsniškai pakeisti daug 

atskirų dvišalių mokesčių sutarčių ES ir 

trečiųjų jurisdikcijų sutartimis; pabrėžia, 

kad tai būtų pats greičiausias būdas su 
palankesnių mokesčių sutarčių paieškos 

problemai spręsti; tuo tarpu ragina 

valstybes nares pagal BEPS pasiūlymus 

nedelsiant įtraukti kovos su 

piktnaudžiavimu nuostatas į savo mokesčių 

sutartis; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/8 

Pakeitimas 8 

Bernard Monot 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitos panašaus pobūdžio ar poveikio priemonės 

2015/2066(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

170 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

170. galiausiai pabrėžia, kad taikant 

vieningo balsavimo taisyklę Taryboje, kai 

kiekvienai valstybei narei suteikiama veto 

teisė, sumažėja paskatų pereiti nuo status 

quo prie labiau bendradarbiavimu 

grindžiamo sprendimo; ragina Komisiją 

prireikus nevengti remtis SESV 116 

straipsniu, kuriame nustatyta: „Nustačiusi, 

kad valstybių narių įstatymų ir kitų teisės 

aktų skirtumai iškraipo konkurencijos 

sąlygas vidaus rinkoje ir kad tą iškraipymą 

reikia pašalinti, Komisija pradeda 

konsultacijas su atitinkamomis valstybėmis 

narėmis. Jei per tokias konsultacijas 

nesusitariama, kaip tą iškraipymą pašalinti, 

Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami 

pagal įprastą teisėkūros procedūrą, priima 

šiam tikslui būtinas direktyvas.“; 

170. galiausiai pabrėžia, kad vieningo 

balsavimo taisyklė Taryboje, kai kiekvienai 

valstybei narei suteikiama veto teisė 

balsuojant dėl mokesčių klausimų, yra 

būtina jų suvereniteto dalis; ragina 

Komisiją visais atvejais, o ypač mokesčių 

srityje, vengti remtis SESV 116 straipsniu, 

kuriame teigiama: „Nustačiusi, kad 

valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų 

skirtumai iškraipo konkurencijos sąlygas 

vidaus rinkoje ir kad tą iškraipymą reikia 

pašalinti, Komisija pradeda konsultacijas 

su atitinkamomis valstybėmis narėmis. Jei 

per tokias konsultacijas nesusitariama, kaip 

tą iškraipymą pašalinti, Europos 

Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal 

įprastą teisėkūros procedūrą, priima šiam 

tikslui būtinas direktyvas.“; 

Or. en 

 

 


