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6.2.2019 A8-0048/16

Pakeitimas 16
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0048/2019
David Martin
ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)
(2018/0093M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8d. yra susirūpinęs dėl to, kad dalyje 
„Specialios išimtys“ (8.55) daroma aiški 
nuoroda į išimtis, kurios gali būti 
taikomos paslaugoms, kurios yra 
valstybinės senatvės pensijos plano arba 
teisės aktais nustatytos socialinės 
apsaugos sistemos dalis, ypač atsižvelgiant 
į tai, kad nenumatomas pagrindimas leisti 
šias išimtis taikyti;

Or. en



AM\1176388LT.docx PE635.313v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

6.2.2019 A8-0048/17

Pakeitimas 17
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0048/2019
David Martin
ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)
(2018/0093M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. palankiai vertina tai, kad 
Singapūras 2017 m. birželio 21 d. pasirašė 
daugiašalį kompetentingų institucijų 
susitarimą dėl automatinio keitimosi 
informacija mokesčių tikslais pasaulinio 
standarto įgyvendinimo ir kad 2017 m. 
birželio 30 d. jis pranešė EBPO apie 
ketinimą pagal tą susitarimą pradėti 
automatinį keitimąsi su visomis ES 
valstybėmis narėmis, dėl kurių nebuvo 
sudarytas dvišalis susitarimas tuo pačiu 
tikslu; pažymi, kad Singapūras, nors jį ir 
kritikavo kai kurios NVO dėl mokesčių 
paskatų siūlymo įmonėms, neįtrauktas į ES 
elgesio kodekso grupės mokesčių tikslais 
nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių 
subjektų sąrašo juodąjį sąrašą ar stebėjimo 
sąrašą;

9. palankiai vertina tai, kad 
Singapūras 2017 m. birželio 21 d. pasirašė 
daugiašalį kompetentingų institucijų 
susitarimą dėl automatinio keitimosi 
informacija mokesčių tikslais pasaulinio 
standarto įgyvendinimo ir kad 2017 m. 
birželio 30 d. jis pranešė EBPO apie 
ketinimą pagal tą susitarimą pradėti 
automatinį keitimąsi su visomis ES 
valstybėmis narėmis, dėl kurių nebuvo 
sudarytas dvišalis susitarimas tuo pačiu 
tikslu; pažymi, kad Singapūras, nors jį ir 
kritikavo kai kurios NVO dėl mokesčių 
paskatų siūlymo įmonėms, neįtrauktas į ES 
elgesio kodekso grupės mokesčių tikslais 
nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių 
subjektų sąrašo juodąjį sąrašą ar stebėjimo 
sąrašą; atkreipia dėmesį į tai, kad 
Singapūras dėl savo slaptumo Mokesčių 
teisingumo tinklo finansinio slaptumo 
indekse užima 5-ą vietą; pabrėžia, kad, 
nepaisant visų pastangų kovoti su 
mokesčių vengimu, Singapūras vis dar 
yra mokesčių rojus;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/18

Pakeitimas 18
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0048/2019
David Martin
ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)
(2018/0093M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9a. pažymi, kad nuo 2007 m., kai buvo 
atskleista, jog bankai dideliu mastu 
skatino nesilaikyti 2005 m. ES direktyvos 
dėl taupymo pajamų apmokestinimo 
nuostatų, bankų tarpininkavimo steigiant 
lengvatinių mokesčių struktūras veiklos 
mastas smarkiai sumažėjo; pabrėžia, kad 
dėl finansų krizės atsiradę su reputacija ir 
reguliavimu susiję rizikos veiksniai taip 
pat prisidėjo prie to, kad užjūrio subjektų, 
kuriems bankai tarpininkauja, skaičius 
nuo 2008 m. sumažėjo; vis dėlto 
pripažįsta, kad pasauliniu lygmeniu 
statistiniai duomenys, bent jau iki 2014 
m., neparodo bendro per mokesčių rojus 
nukreipiamų lėšų mažėjimo, o labiau rodo 
naudojamų jurisdikcijų ir priemonių 
reorganizaciją; pažymi, kad atsižvelgiant į 
laipsnišką išskaičiuojamojo mokesčio, 
taikomo Liuksemburge, Austrijoje ir 
Belgijoje (iki 2009 m.), didėjimą nuo 
15 proc. 2005 m. iki 20 proc. 2008 m.ir iki 
35 proc. 2011 m., vis daugiau lengvatinio 
apmokestinimo lėšų skirta priedangos 
įmonėms, veikiančioms tokiose 
jurisdikcijoje, kaip Bahamos, Singapūras 
ir Honkongas; vis dėlto pažymi, kad, kaip 
matyti iš Panamos dokumentų, 
tarpininkavimo verslą perėmė kitos 
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profesijos, būtent teisininkai;
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6.2.2019 A8-0048/19

Pakeitimas 19
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0048/2019
David Martin
ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)
(2018/0093M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalies 1 pastraipa (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

primygtinai ragina abi šalis prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriuje numatyti 
sankcijomis grindžiamą mechanizmą;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/20

Pakeitimas 20
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0048/2019
David Martin
ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)
(2018/0093M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. primena, kad susitarimo šalys 
įsipareigojo nepertraukiamai siekti 
ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti 
pagrindines Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijas; atkreipia 
dėmesį į iki šiol Singapūro vyriausybės 
pateiktą informaciją apie tai, kaip ji laikosi 
trijų negyvendintų pagrindinių TDO 
konvencijų, t. y. dėl asociacijų laisvės ir 
teisės jungtis į organizacijas gynimo, dėl 
diskriminacijos ir dėl priverstinio darbo, ir 
ragina Singapūrą toliau bendradarbiauti su 
TDO siekiant visapusiško suderinimo su jų 
turiniu bei galutinio ratifikavimo per 
pagrįstą laikotarpį;

15. primena, kad susitarimo šalys 
įsipareigojo nepertraukiamai siekti 
ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti 
pagrindines Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) konvencijas; atkreipia 
dėmesį į iki šiol Singapūro vyriausybės 
pateiktą informaciją apie tai, kaip ji laikosi 
trijų negyvendintų pagrindinių TDO 
konvencijų, t. y. dėl asociacijų laisvės ir 
teisės jungtis į organizacijas gynimo, dėl 
diskriminacijos ir dėl priverstinio darbo, ir 
ragina Singapūrą toliau bendradarbiauti su 
TDO siekiant visapusiško suderinimo su jų 
turiniu bei galutinio ratifikavimo prieš 
įsigaliojant šiam LPS;
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6.2.2019 A8-0048/21

Pakeitimas 21
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0048/2019
David Martin
ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija)
(2018/0093M(NLE))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. ragina Komisiją kuo greičiau 
tinkamai pasinaudoti susitarimo bendrosios 
peržiūros nuostata, kad būtų sustiprintas 
darbo ir aplinkos nuostatų taikymas, be 
kitų įvairių įgyvendinimo užtikrinimo 
metodų kraštutiniu atveju apsvarstant 
sankcijų mechanizmo taikymą;

21. ragina Komisiją kuo greičiau 
tinkamai pasinaudoti susitarimo bendrosios 
peržiūros nuostata, kad būtų sustiprintas 
darbo ir aplinkos nuostatų taikymas, be 
kitų įvairių įgyvendinimo užtikrinimo 
metodų apsvarstant sankcijų mechanizmo 
taikymą;

Or. en


