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4.7.2016 A8-0223/16 

Pakeitimas 16 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

-A a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  -Aa. kadangi, nors vyriausybės priėmė TĮ 

palankius sprendimus dėl mokesčių, tuo 

pat metu jos didino darbo mokesčius, 

prašė mažinti darbo užmokesčius ir 

panaikino viešąsias paslaugas (t. y. 

socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros 

ir švietimo paslaugas); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/17 

Pakeitimas 17 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

AO a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  AOa. kadangi lengvatinis pajamų iš 

patentų apmokestinimas ir panašios 

lengvatinės priemonės tėra vienas 

aspektas, skatinantis daryti spaudimą 

mažinti pelno mokesčio tarifus; kadangi 

ES sutartyse ir ES teisės aktuose, pvz., 

Patronuojančiųjų ir dukterinių bendrovių 

bei Palūkanų ir autorinių atlyginimų 

direktyvose įtvirtinta kapitalistinė 

globalizacija ir laisvas kapitalo judėjimas 

politikos formavimo srityje sukuria 

struktūrinę nelygybę, kuri naudinga 

kapitalo savininkams ir tarptautinėms 

korporacijoms, nes jomis teikiama 

pirmenybė laisvam kapitalo judėjimui ir 

verslo steigimui neturint reikiamų 

politikos priemonių, kuriomis būtų 

užtikrinamas įmonių apmokestinimo 

koordinavimas, bendradarbiavimas ir 

skaidrumas; kadangi tai matyti iš 

Teisingumo Teismo sprendimų, kuriais 

valstybėms narėms neleista taikyti griežtų 

gynybos priemonių (pvz., kontroliuojamų 

užsienio bendrovių taisyklių ar perkėlimo 

apmokestinimo) agresyviam mokesčių 

planavimui, remiantis pagrindinių vidaus 

rinkos laisvių priežastimi1a; kadangi 

tokios rūšies integracija didina valstybių 

narių ir socialinių klasių skirtumus ir 

asimetriją; 
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____________ 

1aPvz., 2006 m. rugsėjo 12 d. Teisingumo 

Teismo (Didžiosios kolegijos) sprendimas 

byloje C-196/04, Cadbury Schweppes plc 

ir Cadbury Schweppes Overseas Ltd prieš 

Commissioners of Inland Revenue ir 2004 

m. kovo 11 d. Teismo (Penktosios 

kolegijos) sprendimas byloje C-9/02, 

Hughes de Lasteyrie du Saillant prieš 

Ministère de l'Économie, des Finances et 

de l'Industrie, OL C 94, 2004 4 17, p. 5. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/18 

Pakeitimas 18 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Da. kadangi neseniai įvykus skandalams 

atkreiptas dėmesys į tai, kad dabartinė 

ekonominė sistema yra nesėkminga ir kad 

ji nepajėgi rasti tokių problemos 

sprendimų, kurie galėtų padėti iš esmės 

spręsti mokesčių slėpimo problemą, pvz., 

vykdant valstybinę finansų sistemos 

kontrolę ir panaikinant laisvo kapitalo 

judėjimą; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/19 

Pakeitimas 19 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  2a. susirūpinęs pažymi, kad svarstoma per 

mažai kovos su mokesčių rojais 

priemonių; todėl atkreipia dėmesį į tai, 

kad norint išspręsti šią problemą 

nepakaks vien didinti skaidrumą; taigi 

ragina JT aukščiausiojo lygio susitikimą 

apibrėžti veiksmų gaires ir parengti 

bendrą veiksmų planą, kad būtų 

panaikinti mokesčių rojai; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/20 

Pakeitimas 20 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. palankiai vertina 2016 m. sausio 28 d. 

Komisijos paskelbtą Kovos su mokesčių 

vengimu dokumentų rinkinį, taip pat visus 

po to pateiktus pasiūlymus dėl teisėkūros 

procedūra priimamų aktų ir komunikatus 

(žr. 4 priedą); palankiai vertina Tarybos 

direktyvos, kuria iš dalies keičiama 

Administracinio bendradarbiavimo 

direktyva, priėmimą, kad būtų nustatyta 

ataskaitų pagal atskiras šalis teikimo 

mokesčių institucijoms tvarka, taip pat 

apgailestauja, kad Taryba, prieš priimdama 

savo poziciją, nelaukė Parlamento 

pozicijos ir su ja nesusipažino bei 

nepasirūpino Komisijos dalyvavimu 

keičiantis informacija; ragina Tarybą 

priimti vieningą plataus užmojo poziciją 

dėl Kovos su mokesčių vengimu 

dokumentų rinkinio ir užtikrinti, kad 

Kovos su mokesčių vengimu direktyva 

būtų viena direktyva, siekiant veiksmingai 

įgyvendinti EBPO rekomendacijas ir 

daugiau – taip būtų galima įgyvendinti ES 

užmojus ir užtikrinti tinkamą bendrosios 

rinkos veikimą užuot jį susilpninus; labai 

apgailestauja, kad susilpnėjo dabartinis 

Tarybos pozicijos projektas – tai 

pirmiausia lėmė nuostata dėl tęstinumo 

atskaitant palūkanas – ir kad siauriau 

traktuojama kontroliuojamosios užsienio 

4. palankiai vertina 2016 m. sausio 28 d. 

Komisijos paskelbtą Kovos su mokesčių 

vengimu dokumentų rinkinį, taip pat visus 

po to pateiktus pasiūlymus dėl teisėkūros 

procedūra priimamų aktų ir komunikatus 

(žr. 4 priedą); palankiai vertina Tarybos 

direktyvos, kuria iš dalies keičiama 

Administracinio bendradarbiavimo 

direktyva, priėmimą, kad būtų nustatyta 

ataskaitų pagal atskiras šalis teikimo 

mokesčių institucijoms tvarka, tačiau 

apgailestauja, kad Taryba, prieš 

patvirtindama savo poziciją, nelaukė 

Parlamento pozicijos ir su ja nesusipažino 

bei nepasirūpino Komisijos dalyvavimu 

keičiantis informacija; labai apgailestauja 

dėl neįtikinamų ir nepakankamų Tarybos 

pasiektų rezultatų svarstant Kovos su 

mokesčių vengimu direktyvą (ATAD), 

ypač dėl nuostatos dėl palūkanų 

atskaitymo tęstinumo (angl. 

grandfathering clause), susiaurinto ir 

neveiksmingo požiūrio į kontroliuojamųjų 

užsienio bendrovių taisykles ir pakeitimo 

sąlygos išbraukimo; ragina valstybes 

nares skubiai patvirtinti pakankamai 

griežtus pasipriešinimo BEPS veiksmus, 

įskaitant griežtas, išsamias ir vykdytinas 

kontroliuojamų užsienio bendrovių 

taisykles ir pratęsti palūkanų apribojimo 



 

AM\1100084LT.doc  PE585.332v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

bendrovės taisyklė; palankiai vertina 

iniciatyvą Sąjungos lygmeniu sukurti 

bendrą nebendradarbiaujančių šalių ir 

teritorijų apibrėžtį ir sąrašą veiksmingo 

apmokestinimo išorės strategijoje; 

pabrėžia, kad šis sąrašas turėtų būti 

pagrįstas objektyviais, išsamiais ir 

kiekybiniais kriterijais; pakartoja, kad 

ateityje turės būti imtasi daugiau privalomų 

veiksmų, norint veiksmingai ir sistemingai 

kovoti su BEPS; 

taisyklės taikymą licencijos mokesčiui ir 

autorinių atlyginimų sąnaudoms ir susieti 

šių sąnaudų mokesčių išskaitymą su 

veiksmingo atitinkamų pajamų 

apmokestinimo lygmeniu paskirties šalyje; 

palankiai vertina iniciatyvą veiksmingo 

apmokestinimo išorės strategijoje parengti 

Sąjungos bendrą nebendradarbiaujančių 

šalių ir teritorijų apibrėžtį ir sąrašą; 

pabrėžia, kad šis sąrašas turėtų būti 

pagrįstas objektyviais, išsamiais ir 

kiekybiškai įvertinamais kriterijais; 

pakartoja, kad ateityje turės būti imtasi 

daugiau privalomų veiksmų, norint 

veiksmingai ir sistemingai kovoti su BEPS; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/21 

Pakeitimas 21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. ragina Komisiją iki 2016 m. pabaigos 

pateikti pasiūlymą dėl bendros 

konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 

(BKPMB) ir kartu pasiūlyti tinkamą ir 

teisingą paskirstymo būdą, kad būtų galima 

visapusiškai spręsti žalingos mokesčių 

praktikos Sąjungoje problemą, užtikrinti 

įmonėms aiškumą ir paprastumą bei 

paskatinti tarpvalstybinę ekonominę veikla 

Sąjungoje; mano, kad konsolidavimas – 

esminis BKPMB aspektas; mano, kad 

konsolidavimas turėtų būti pradėtas kuo 

greičiau ir kad bet kokia tarpinė sistema, 

apimanti tik mokesčių bazės suderinimą ir 

nuostolių užskaitos sumos mechanizmą, 

gali būti taikoma tik laikinai; mano, kad 

būtinybė įvesti visapusišką privalomą 

BKPMB darosi vis skubesnė; pateikus 

pasiūlymą dėl BKPMB, ragina valstybes 

nares skubiai dėl jo susitarti ir tada 

nedelsiant įgyvendinti teisės aktus; 

primena valstybėms narėms, kad skirtingos 

įmonių apmokestinimo sistemos gali 

nulemti nevienodas sąlygas ir, be kita ko, 

nesąžiningą konkurenciją mokesčių srityje 

ES; 

6. ragina Komisiją iki 2016 m. pabaigos 

pateikti pasiūlymą dėl bendros 

konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 

(BKPMB) ir kartu pasiūlyti tinkamą ir 

teisingą paskirstymo būdą, kad būtų galima 

visapusiškai spręsti žalingos mokesčių 

praktikos Sąjungoje problemą, užtikrinti 

įmonėms aiškumą ir paprastumą bei 

paskatinti tarpvalstybinę ekonominę veiklą 

Sąjungoje; mano, kad konsolidavimas – 

esminis BKPMB aspektas; mano, kad 

konsolidavimas turėtų būti pradėtas kuo 

greičiau ir kad bet kokia tarpinė sistema, 

apimanti tik mokesčių bazės suderinimą ir 

nuostolių užskaitos sumos mechanizmą, 

gali būti taikoma tik laikinai; mano, kad 

darosi vis svarbiau skubiai įvesti 

visapusišką privalomą BKPMB; pateikus 

pasiūlymą dėl BKPMB, ragina valstybes 

nares skubiai dėl jo susitarti ir po to 

nedelsiant įgyvendinti teisės aktus; 

primena valstybėms narėms, kad dėl 

įmonių apmokestinimo sistemų skirtumų 

gali susidaryti nevienodos sąlygos ir, be 

kita ko, atsirasti nesąžininga konkurencija 

ES mokesčių srityje; pabrėžia, kad, 

netaikant minimalaus pelno mokesčio 

tarifo, tikėtina, kad BKPMB didins 

spaudimą mažinti pelno mokesčio tarifus, 

nes tai vienintelė valstybėms narėms likusi 
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teisinė priemonė, kurią naudojant galima 

suteikti geresnes sąlygas mokesčių 

mokėtojams, ir tai taip pat galėtų 

paskatinti daugiau įmonių perkėlimų, o 

tai turėtų neigiamą poveikį darbo rinkai; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/22 

Pakeitimas 22 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  12a. ragina parengti teisėkūros 

priemones, kuriomis būtų apribojama 

galimybė naudoti lengvatinių mokesčių 

centrus, – tai daryti griežtinant mokesčių, 

teisminių, ekonominių ir finansų 

institucijų naudojamas kontrolės ir 

prevencijos priemones ir įgyvendinimo 

priemones, nukreiptas prieš TĮ, turinčias 

kontroliuojančiąsias ar patronuojamąsias 

bendroves mokesčių rojuose; 

atsižvelgdamas į tai, ragina vyriausybes 

rodyti gerą pavyzdį ir uždrausti 

valstybinėms įmonėms turėti susijusių 

įmonių mokesčių rojuose; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/23 

Pakeitimas 23 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. tvirtai pabrėžia, kad informatorių 

darbas gyvybiškai svarbus atskleidžiant 

mokesčių slėpimo ir vengimo mastą, taigi 

ES būtina teisiškai užtikrinti ir stiprinti 

informatorių apsaugą; pažymi, kad 

Europos Žmogaus Teisių Teismas ir 

Europos Taryba ėmėsi darbo šiuo 

klausimu; mano, jog teismai ir valstybės 

narės turėtų užtikrinti teisėtų verslo 

paslapčių apsaugą, tačiau jokiu būdu 

neturėtų trukdyti, varžyti ar slopinti 

informatorių ir žurnalistų pastangų 

dokumentuoti ir atskleisti neteisėtą, 

netinkamą ar žalingą praktiką, kai 

akivaizdu, kad tai nepaprastai svarbu 
viešojo intereso požiūriu; apgailestauja, 

kad Komisija neplanuoja imtis skubių 

veiksmų šiuo klausimu, turint galvoje visai 

neseniai informatorių atskleistą svarbią 

informaciją, bendrai vadinamą atitinkamai 

„LuxLeaks“ ir „Panama Papers“; 

16. tvirtai pabrėžia, kad informatorių 

darbas gyvybiškai svarbus atskleidžiant 

mokesčių slėpimo ir vengimo mastą, taigi 

ES būtina teisiškai užtikrinti ir stiprinti 

informatorių apsaugą; pažymi, kad 

Europos Žmogaus Teisių Teismas ir 

Europos Taryba ėmėsi darbo šiuo 

klausimu; mano, kad teismai ir valstybės 

narės turėtų užtikrinti informatorių ir 

žurnalistų pajėgumus dokumentuoti ir 

atskleisti neteisėtą, netinkamą ir žalingą 

praktiką viešojo intereso tikslais; 

apgailestauja, kad Komisija neplanuoja 

imtis skubių veiksmų šiuo klausimu, turint 

galvoje visai neseniai informatorių 

atskleistą svarbią informaciją, bendrai 

vadinamą atitinkamai „LuxLeaks“ ir 

Panamos dokumentais, taip pat teismo 

sprendimą byloje prieš „LuxLeaks“ 

informatorius Antoine Deltourą and 

Raphaëlį Haletą; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/24 

Pakeitimas 24 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. ragina Komisiją kuo greičiau parengti 

bendrą Sąjungos apibrėžtį ir 

nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų 

sąrašą (t. y. juodąjį mokesčių rojų sąrašą), 

kuris būtų pagrįstas tvirtais, skaidriais ir 

objektyviais kriterijais ir kurį rengiant būtų 

atsižvelgiama į tai, ar įgyvendinamos 

EBPO rekomendacijos, į mokesčių 

skaidrumo priemones, BEPS veiksmus ir 

automatinio keitimosi informacija 

standartus, į tai, ar taikoma žalinga 

mokesčių praktika, į privalumus 

atitinkamoje šalyje ar teritorijoje 

negyvenantiems ar juridiniams asmenims, į 

tai, ar taikomas ekonominio sandorio 

turinio reikalavimas, ar atskleidžiama 

juridinių asmenų organizacinė struktūra 

(įskaitant patikos subjektus, labdaros 

organizacijas, fondus ir t. t.) arba valdomas 

turtas ar teisės, ir teigiamai vertina 

Komisijos ketinimą pasiekti susitarimą dėl 

šio sąrašo per ateinančius šešis mėnesius; 

ragina valstybes nares pritarti šiam 

susitarimui iki 2016 m. pabaigos; mano, 

jog prieš įtraukiant į sąrašą turi būti 

numatyta problemų sprendimo procedūra, 

pradedant konstruktyviu dialogu su šalimi 

ir teritorija, kurioje aptikta trūkumų, kad 

būtų užtikrintas ir prevencinis proceso 

poveikis; mano, jog turėtų būti parengtas 

22. ragina Komisiją kuo greičiau parengti 

bendrą Sąjungos apibrėžtį ir 

nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų 

sąrašą (t. y. juodąjį mokesčių rojų sąrašą), 

kuris būtų pagrįstas tvirtais, skaidriais ir 

objektyviais kriterijais ir kurį rengiant būtų 

atsižvelgiama į tai, ar įgyvendinamos 

EBPO rekomendacijos, į mokesčių 

skaidrumo priemones, BEPS veiksmus ir 

automatinio keitimosi informacija 

standartus, į tai, ar taikoma žalinga 

mokesčių praktika, į privalumus 

atitinkamoje šalyje ar teritorijoje 

negyvenantiems ar juridiniams asmenims, į 

tai, ar taikomas ekonominio sandorio 

turinio reikalavimas, ar atskleidžiama 

juridinių asmenų organizacinė struktūra 

(įskaitant patikos subjektus, labdaros 

organizacijas, fondus ir t. t.) arba valdomas 

turtas ar teisės, ir teigiamai vertina 

Komisijos ketinimą pasiekti susitarimą dėl 

šio sąrašo per ateinančius šešis mėnesius; 

ragina valstybes nares pritarti šiam 

susitarimui iki 2016 m. pabaigos; mano, 

jog turėtų būti parengtas mechanizmas, kad 

šalis ar teritorija galėtų būti išbraukta iš 

sąrašo, jei sėkmingai užtikrinamas 

reikalavimų vykdymas arba pašalinami 

ankstesni trūkumai ir kai tik tai padaroma; 

mano, kad šis vertinimas turėtų apimti ir 
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mechanizmas, kad šalis ar teritorija galėtų 

būti išbraukta iš sąrašo, jei ir kai 

užtikrinamas sėkmingas reikalavimų 

vykdymas arba pašalinami ankstesni 

trūkumai; mano, kad šis vertinimas turėtų 

apimti ir EBPO nares; 

EBPO nares; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/25 

Pakeitimas 25 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. ragina valstybes nares nustatyti 

veiksmingas, proporcingas atgrasomo 

pobūdžio sankcijas, įskaitant bendrovių 

vadovams, susijusiems su mokesčių 

slėpimu, taikytinas baudžiamąsias 

sankcijas ir galimybę atimti specialistų ir 

įmonių veiklos licencijas įrodžius, kad jie 

dalyvavo kuriant neteisėto mokesčių 

planavimo ir slėpimo schemas, konsultavo, 

kaip jomis naudotis arba naudojo jas patys; 

prašo Komisijos išnagrinėti, ar esama 

pagrindo taikyti proporcingą finansinę 

atsakomybę neteisėta mokesčių praktika 

užsiimantiems mokesčių konsultantams; 

39. ragina valstybes nares nustatyti 

veiksmingas, proporcingas atgrasomo 

pobūdžio sankcijas, įskaitant bendrovių 

vadovams, susijusiems su mokesčių 

slėpimu, taikytinas baudžiamąsias 

sankcijas ir galimybę atimti specialistų ir 

įmonių veiklos licencijas įrodžius, kad jie 

dalyvavo kuriant neteisėto mokesčių 

planavimo ir slėpimo schemas, konsultavo, 

kaip jomis naudotis arba naudojo jas patys; 

prašo Komisijos išnagrinėti, ar esama 

pagrindo taikyti proporcingą finansinę 

atsakomybę neteisėta mokesčių praktika 

užsiimantiems mokesčių konsultantams; 

ragina valstybes nares apsvarstyti 

galimybę nustatyti bendrovių 

baudžiamosios teisės principus, kaip tai 

daroma JAV, siekiant sudaryti galimybes 

veiksmingiau vykdyti prieš nusikalstamą 

veiklą didelėse bendrovėse nukreiptą 

teisėsaugos veiklą; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/26 

Pakeitimas 26 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

50 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

50. apgailestauja, kad, nors ir pirmasis, ir 

antrasis specialieji Parlamento komitetai 

(TAXE 1 ir TAXE 2) ne kartą prašė 

suteikti visapusišką prieigą prie Elgesio 

kodekso grupės dokumentų ir protokolų, 

pateikta vos keletas naujų dokumentų, su 

kuriais EP nariai galėjo susipažinti in 

camera, ir kad į prašymą buvo atsižvelgta 

tik praėjus penkiems mėnesiams nuo 

TAXE 2 įgaliojimų pradžios; pažymi, kad 

kai kurie iš šių dokumentų turėjo būti 

paskelbti, kad su visuomenė galėtų su jais 

susipažinti ir būtų surengta atvira politinė 

diskusija dėl jų turinio; taip pat pažymi, 

kad tai, kaip Taryba vykdo šį prašymą, 

nėra patenkinama;  

50. apgailestauja, kad, nors ir pirmasis, ir 

antrasis specialieji Parlamento komitetai 

(TAXE 1 ir TAXE 2) ne kartą prašė 

suteikti visapusišką prieigą prie Elgesio 

kodekso grupės dokumentų ir protokolų, 

pateikta vos keletas naujų dokumentų, su 

kuriais EP nariai galėjo susipažinti 

iuždarame posėdyje, ir kad į prašymą buvo 

atsižvelgta tik praėjus penkiems 

mėnesiams nuo TAXE 2 įgaliojimų 

pradžios; pažymi, kad kai kurie iš šių 

dokumentų turėjo būti paskelbti, kad 

visuomenė galėtų su jais susipažinti ir būtų 

surengta atvira politinė diskusija dėl jų 

turinio; taip pat pažymi, kad Tarybos 

nepasirengimas vykdyti šį prašymą yra 

visiškai nepatenkinamas; atkreipia dėmesį 

į tai, kad Europos Sąjungos Teisingumo 

Teisme vykdoma procedūra T-11/16, kuri 

galėtų labai padidinti visuomenės 

galimybes susipažinti su dokumentais, 

susijusiais su žalinga mokesčių praktika, 

ir taip puoselėti demokratinę 

atskaitomybę; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/27 

Pakeitimas 27 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

57 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  57a. pabrėžia, kad politikai, kurie yra 

atsakingi už Sąjungos teisės pažeidimus, 

kaip nurodyta TAXE 1 komiteto 

ataskaitoje, arba už nekliudomą tolesnį 

žalingos mokesčių praktikos taikymą, kaip 

įrodyta Elgesio kodekso grupės 

dokumentais, turėtų prisiimti visą 

atsakomybę už savo elgesį, be kita ko, 

atitinkamais atvejais apsvarstyti galimybę 

atsistatydinti iš pareigų, kad būtų 

sutrukdyta toliau žlugdyti piliečių 

pasitikėjimą Europos Sąjungos ir jos 

valstybių narių atstovais; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/28 

Pakeitimas 28 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pažymi, kad reikia toliau dirbti siekiant 

susipažinti su valstybių narių, Komisijos ir 

Elgesio kodekso grupės dokumentais; dar 

kartą pabrėžia, kad reikia toliau analizuoti 

Parlamentui jau pateiktus dokumentus, 

siekiant tinkamai įvertinti, ar reikia 

tolesnių politinių veiksmų ir politikos 

iniciatyvų; ragina būsimąjį tyrimo komitetą 

tęsti šį darbą ir taikyti kitokį nei 

Specialiojo komiteto darbo metodą, labiau 

vadovaujantis apklausų komiteto, kaip, 

pavyzdžiui, kaip JK Valstybės ataskaitų 

komitetas, modeliu; 

84. pažymi, kad reikia toliau dirbti siekiant 

susipažinti su valstybių narių, Komisijos ir 

Elgesio kodekso grupės dokumentais; dar 

kartą pabrėžia, kad reikia toliau analizuoti 

Parlamentui jau pateiktus dokumentus, 

siekiant tinkamai įvertinti, ar reikia 

tolesnių politinių veiksmų ir politikos 

iniciatyvų; pabrėžia, kad reikėtų toliau 

vykdyti politinių valstybių narių atstovų 

mainus, siekiant aptarti ir vertinti 

valstybių narių mokesčių politikos ir 

politinės pozicijos klausimus Tarybos 

forumuose, kuriuose sprendžiami 

mokesčių klausimai, nes jos abi gali 

kliudyti vykdyti būtiną pelno mokesčio 

klausimų koordinavimą, 

bendradarbiavimą toje srityje ir užtikrinti 

skaidrumą ES; ragina būsimąjį tyrimo 

komitetą tęsti šį darbą ir taikyti kitokį nei 

Specialiojo komiteto darbo metodą, labiau 

vadovaujantis apklausos komiteto, kaip, 

pavyzdžiui, kaip JK Viešosios apskaitos 

komitetas, pavyzdžiu; 

Or. en 

 

 


