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Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Monterėjaus deklaraciją (2002 m.), Dohos konferenciją vystymosi 

finansavimo klausimais (2008 m.), Paryžiaus deklaraciją (2005 m.) ir Akros pokyčių 

darbotvarkę (2008 m.), 

– atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijas Nr. 68/204 ir Nr. 68/279 dėl 

Trečiosios tarptautinės vystymosi finansavimo konferencijos, kuri vyks 2015 m. liepos 

13–16 d. Adis Abeboje (Etiopija), 

– atsižvelgdamas į JT Tarptautinio bendradarbiavimo mokesčių srityje ekspertų komiteto 

darbą1, 

– atsižvelgdamas į JT pavyzdinę išsivysčiusių ir besivystančių šalių dvigubo 

apmokestinimo vengimo sutartį2 , 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų 

sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui3, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 21 d. Komisijos komunikatą „Mokesčiai ir 

vystymasis. Bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis skatinant gerą mokesčių 

srities valdymą“ (COM(2010)0163), 

– atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 5 d. Komisijos komunikatą „Visuotinė skurdo 

panaikinimo ir darnaus vystymosi po 2015 m. partnerystė“ (COM(2015)0044), 

– atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 18 d. Komisijos komunikatą dėl mokesčių skaidrumo 

kaip kovos su mokesčių slėpimu ir vengimu priemonės (COM(2015)0136), 

                                                 
1  http://www.un.org/esa/ffd/tax/  
2  http://www.un.org/esa/ffd/tax/unmodel.htm 
3  OL L 309, 2005 11 25, p. 15. 
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– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. rezoliuciją dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu, 

mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais1; 

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 8 d. rezoliuciją „Mokesčiai ir vystymasis. 

Bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis skatinant gerą mokesčių srities 

valdymą“2, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 10 d. rezoliuciją dėl gero valdymo mokesčių srityje 

skatinimo3, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 8 d. rezoliuciją „Korupcija viešajame ir privačiajame 

sektoriuose: poveikis žmogaus teisėms trečiosiose šalyse“4, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 26 d. rezoliuciją dėl vystymosi skatinimo vykdant 

atsakingą verslo veiklą gavybos pramonės vaidmens besivystančiose šalyse atžvilgiu5, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl ES ir visuotinės vystymosi 

programos po 2015 m.6, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl ES 2013 m. politikos 

suderinamumo vystymosi labui ataskaitos7, 

– atsižvelgdamas į SESV 208 straipsnį, kuriame nurodoma, kad skurdo panaikinimas – tai 

pagrindinis ES vystymosi politikos tikslas, ir nustatomas politikos suderinamumo 

vystymosi labui principas, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos 

komiteto nuomonę (A8-0184/2015), 

A. kadangi neteisėti finansiniai srautai, t. y. visi neužregistruoti, privatūs, su neteisėtai 

gautu, perduotu ar panaudotu kapitalu susiję finansiniai srautai, paprastai yra siejami su 

mokesčių vengimu ir mokestinio sukčiavimo veikla, pvz., piktnaudžiavimu sandorių 

kainodara, pažeidžiant principą, kad mokesčiai turėtų būti mokami tuomet, kai yra 

gautas pelnas, ir kadangi visi pagrindiniai tarptautiniai dokumentai ir konferencijos 

vystymosi finansavimo srityje nustatė, kad mokesčių vengimas ir mokestinio 

sukčiavimo veikla labiausiai kliudo vystymosi tikslais telkti vidaus pajamas; 

B. kadangi, anot organizacijos „Global Financial Integrity“ pranešime pateiktų 

apskaičiavimų, suma, gauta sudėjus tiesiogines užsienio investicijas ir oficialią paramą 

vystymuisi (OPV) 2003–2012 m. yra šiek tiek mažesnė, nei neteisėtų finansinių srautų 

apimtis; kadangi neteisėti finansiniai srautai yra maždaug dešimt kartų didesni už 

besivystančių šalių gautos paramos, skirtos skurdui panaikinti ir gerovei bei tvariai 

                                                 
1  Priimti tekstai, P7_TA(2013)0205. 
2  OL C 199E, 2012 7 7, p. 37. 
3  OL C 341 E, 2010 12 16, p. 29. 
4  Priimti tekstai, P7_TA(2013)0394. 
5  Priimti tekstai, P7_TA(2014)0163. 
6  Priimti tekstai, P8_TA(2014)0059. 
7  Priimti tekstai, P7_TA(2014)0251. 



 

 

plėtrai užtikrinti, sumą, o tokiu būdu per metus iš besivystančių šalių neteisėtai nuteka 

kapitalo, kuris sudaro apie 1 trilijoną JAV dolerių; 

C. kadangi daugelio besivystančių šalių vystymosi strategijose, ypač mažiausiai 

išsivysčiusių šalių, numatyta, kad valstybės pajamas turi sudaryti iš gavybos pramonės 

šakų gaunamos lėšos, tačiau gavybos pramonės potencialas padidinti valstybės biudžetą 

apskritai nepakankamai išnaudojamas dėl netinkamų apmokestinimo taisyklių arba 

sunkumų jas vykdant, kadangi sudarant susitarimus tarp besivystančių šalių vyriausybių 

ir gavybos įmonių paprastai laikomasi ad hoc požiūrio, nesilaikoma aiškių taisyklių ir 

skaidrumo; 

D. kadangi dėl didelės neformaliojo sektoriaus apimties besivystančių šalių ekonomikose 

beveik neįmanoma užsitikrinti plačios pajamų apmokestinimo bazės, ir kadangi šalyse, 

kur didelė gyventojų dalis gyvena skurdo sąlygomis, nemaža BVP dalis nėra 

apmokestinama; 

E. kadangi taikant sąžiningą, subalansuotą, veiksmingą ir skaidrią apmokestinimo tvarką, 

vyriausybės yra aprūpinamos nepaprastai svarbiomis lėšomis, skirtomis užtikrinti 

piliečių teises į tokias pagrindines viešąsias paslaugas kaip visiems prieinama sveikatos 

priežiūra ir švietimas, ir kadangi veiksminga finansų perskirstymo politika prisidedama 

mažinant didėjančios nelygybės padarinius tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos; 

F. kadangi, Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) duomenimis, 

apie 30 proc. nuo tarpvalstybinių įmonių investicijų srautų apimties prieš patenkant į jų 

paskirties šalį gamybos priemonių forma buvo nukreipiama per tranzito šalis; 

G. kadangi pelno mokesčio pajamos sudaro didelę besivystančių šalių nacionalinių pajamų 

dalį, dėl to joms labai didelį poveikį daro pelno mokesčio vengimas, o pastaraisiais 

metais besivystančios šalys nuosekliai mažino pelno mokesčių lygius; 

H. kadangi mokesčių rojai ir slaptumo principo besilaikančios jurisdikcijos, kur leidžiama 

neskelbti finansinių duomenų, kartu su nuliniais mokesčių tarifais, kuriais pritraukiami 

kapitalo srautai ir pajamos, kurie būtų apmokestinami kitose šalyse, sukuria nesveiką 

konkurenciją mokesčių srityje, kenkia mokesčių sistemos teisingumui ir iškreipia 

prekybą ir investicijas, tai daro poveikį ypač besivystančioms šalims, kurios kasmet 

praranda apie 189 mlrd. JAV dolerių mokestinių pajamų; 

I. kadangi mokesčiai gali būti patikimas ir tvarus pajamų šaltinis besivystančiose šalyse, 

kuris pasižymi stabilumu ir dėl to yra pranašesnis palyginti su įprastais finansavimo 

mechanizmais, pvz., lengvatinėmis paskolomis, bet tik su sąlyga, kad taikoma 

sąžininga, subalansuota, veiksminga ir skaidri apmokestinimo tvarka, sukurta 

veiksminga ir efektyvi mokesčių administravimo politika, užtikrinanti mokestinių 

prievolių vykdymą, ir užtikrinamas skaidrus ir atsakingas valstybės pajamų naudojimas; 

J. kadangi potenciali veiksmingos ir skaidrios apmokestinimo tvarkos ir fiskalinės 

politikos nauda – tai ne tik turimų išteklių, skirtų plėtrai skatinti, padidėjimas; tai taip 

pat turi teigiamą šalutinį poveikį geram valdymui ir valstybės kūrimui, stiprinant 

demokratines institucijas, teisės viršenybę, vyriausybės ir piliečių socialinį susitarimą, 

kad būtų sukurtas abipusis mokesčių, visuomenės ir socialinių paslaugų ryšys, ir būtų 

stengiamasi skatinti stabilų vyriausybės biudžetą, tokiu būdu skatinant ilgalaikę 

nepriklausomybę nuo užsienio paramos ir sudarant sąlygas besivystančioms šalims 



 

 

reaguoti ir teikti atsakyti už nacionalinius tikslus bei prisiimti atsakomybę už savo 

politinius sprendimus; 

K. kadangi poreikis didinti vidaus pajamas labai padidėjo dėl ekonominės ir finansų krizės; 

L. kadangi besivystančių šalių ištekliai, sukaupti pasitelkiant vidaus pajamas, vis didėjo ir 

buvo pasiekta svarbi pažanga su tarptautinių paramos teikėjų pagalba; 

M. kadangi besivystančios šalys, rinkdamos mokestines pajamas, susiduria su dideliais 

politiniais, administraciniais ir techniniais sunkumais dėl nepakankamų žmogiškųjų ir 

finansinių išteklių mokesčiams surinkti, menkų administracinių pajėgumų, skirtų 

išspręsti mokesčių tarptautinėms bendrovėms nustatymo sudėtingumo klausimą, 

mokesčių rinkimo infrastruktūros stygiaus, aukštos kvalifikacijos darbuotojų 

nutekėjimo iš mokesčių administravimo įstaigų, korupcijos, politinės sistemos 

teisėtumo trūkumo, nepakankamo tarptautinio bendradarbiavimo mokesčių srityje, 

netolygaus pajamų paskirstymo ir prasto mokesčių valdymo; 

N. kadangi dabartinio pasaulio prekybos liberalizavimo kontekste per pastaruosius 

dešimtmečius buvo palaipsniui naikinamos kliūtys prekybai ir padidėjo tarpvalstybinės 

prekybos prekėmis apimtis, tačiau besivystančios šalys, kurios labai priklauso nuo 

prekybos mokesčių, taip pat patiria sunkumų kompensuodamos sumažėjusius prekybos 

mokesčius i ir pereidamos prie kitų vietos išteklių tipų, ypač subalansuoto mokesčių 

rinkinio; 

O. kadangi pastaraisiais metais padidėjo išsivysčiusių ir besivystančių šalių sudarytų 

mokesčių sutarčių, kurie buvo panaudoti mažinant tarpvalstybinių finansinių sandorių 

apmokestinimą, iki minimumo sumažinant besivystančių šalių vidaus išteklių sutelkimo 

pajėgumus ir sudarant galimus kanalus, pagal kuriuos tarptautinės bendrovės gali 

išvengti apmokestinimo; kadangi Nyderlandų valdžios institucijų neseniai atliktame 

tyrime padaroma išvada, kad Nyderlandų apmokestinimo tvarka sudarė sąlygas 

išskaičiuojamojo mokesčio vengimui, dėl to besivystančios šalys negavo pajamų iš 

dividendų ir palūkanų apmokestinimo mokesčiu prie pajamų šaltinio, kurių suma siekia 

150–550 mln. eurų per metus;1  

P. kadangi besivystančios šalys, kurioms būdingos siauros mokesčių bazės, surenka 

palyginti daug mažiau pajamų nei išsivysčiusios ekonomikos šalys (mokesčių ir BVP 

santykis siekia nuo 10 % iki 20 %, o EBPO priklausančių šalių ekonomikose tai sudaro 

30–40 %); kadangi yra daug galimybių padidinti mokesčių bazę ir mokesčių įplaukas, 

kad vyriausybė turėtų išteklių savo esminėms funkcijoms vykdyti; 

Q. kadangi besivystančios šalys mėgino pritraukti investicijas, visų pirma siūlydamos 

skirtingas mokesčių lengvatas ir išimtis, kurios nėra skaidrios ir nebuvo grindžiamos 

tinkama sąnaudų ir naudos analize, dažnai joms nepavyksta pritraukti realių ir tvarių 

investicijų, dėl to besivystančių šalių ekonomikos konkuruoja, siekdamos pasiūlyti 

palankiausią mokesčių režimą, tai nulemia nepatenkinamus rezultatus kalbant apie 

veiksmingas ir efektyvias apmokestinamo tvarkas ir žalingą konkurenciją mokesčių 

                                                 
1  „Vertinimo aspektai vystymosi finansavimo srityje. Nyderlandų pelno mokesčio 

politikos poveikio besivystančioms šalims tyrimas.“ Nyderlandų Užsienio reikalų 
ministerijos Politikos sričių ir veiklos vertinimo departamento užsakytas tyrimas, 
2013 m. lapkričio mėn. 



 

 

srityje; 

R. kadangi valstybės narės jau įsipareigojo skirti 0,7 proc. jų BNP oficialiai paramai 

vystymuisi (OPV), ir kadangi paramos, skiriamos vidaus išteklių sutelkimui remti, 

apimtis vis dar maža – 2011 m. ji nesiekė net 1 proc. visos OPV, o 2012 m. pagal 

apskaičiavimus tik 0,1 proc. (118,4 mln. JAV dolerių) buvo skirta pajėgumams didinti 

mokesčių srityje; 

S. kadangi daug besivystančių šalių negali pasiekti net minimalaus mokesčių lygio, kuris 

yra būtinas pagrindinėms jų funkcijoms, viešosioms paslaugoms ir jų skurdo mažinimo 

pastangoms finansuoti; 

T. kadangi Europos investicijų bankas (EIB), Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas 

(ERPB) ir valstybių narių vystymosi finansų įstaigos remia privačias įmones 

besivystančiose šalyse, tiesiogiai suteikdamos paskolas, arba per savo finansinius 

tarpininkus, pvz., komercinius bankus ir privataus kapitalo fondus, kurie savo ruožtu 

perskolina įmonėms arba į jas investuoja; 

U. kadangi besivystančios šalys yra turėtų būti geriau atstovaujamos tarptautinio 

bendradarbiavimo mokesčių srityje struktūrose ir procedūrose, kad jos galėtų 

vienodomis teisėmis dalyvauti formuojant ir pertvarkant pasaulinę mokesčių politiką; 

V. kadangi Tarptautinio bendradarbiavimo mokesčių srityje ekspertų komitetas – tai 

papildomas Ekonominės ir Socialinės tarybos organas, kuris skiria ypatingą dėmesį 

besivystančioms šalims ir pereinamosios ekonomikos šalims; 

W. kadangi surinkus pakankamos apimties valstybės finansus būtų galima ryžtingai skatinti 

teisingesnę visuomenę, kurioje nėra vietos vyrų ir moterų diskriminacijai ir kurioje 

ypatingas dėmesys skiriamas vaikams ir kitoms pažeidžiamoms gyventojų grupėms; 

1. ragina Komisiją nedelsiant pasiūlyti plataus užmojo veiksmų planą komunikato forma, 

siekiant paremti besivystančias šalis kovojant su mokesčių vengimu ir padėti joms 

sukurti sąžiningą, subalansuotą, veiksmingą ir skaidrią apmokestinimo tvarką, 

atsižvelgiant į EBPO paramos vystymuisi komiteto darbą, atliktą prieš prasidedant 

Vystymosi finansavimo konferencijai, kuri įvyks 2015 m. liepos 13–16 d. Adis Abeboje 

(Etiopija), ir tarptautinių mokesčių sutarčių poveikį besivystančioms šalims; 

2. atkakliai tvirtina, kad veiksmingas vidaus išteklių telkimas ir mokesčių sistemų 

stiprinimas bus nepakeičiamas veiksnys įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus 

(TVT) pakeisiančią laikotarpio po 2015 m. programą – perspektyvią strategiją, skirtą 

ilgainiui panaikinti priklausomybę nuo užsienio pagalbos, ir kad veiksminga ir 

sąžininga apmokestinimo tvarka labai svarbi norint panaikinti skurdą, nelygybę, kurti 

gerą valdymą ir stiprinti valstybę; primena, kad tam tikra tarptautinė ekonominė veikla 

padarė poveikį šalių galimybėms rinkti vidaus vyriausybės pajamas ir pasirinkti 

apmokestinimo struktūrą, tuo tarpu didesnis kapitalo mobilumas, kartu su mokesčių 

rojais, labai pakeitė apmokestinimo sąlygas; taip pat reiškia susirūpinimą dėl korupcijos 

lygio ir neskaidraus viešojo administravimo, nes jie kliudo mokestines pajamas 

investuoti į valstybės kūrimą, viešąsias paslaugas ar viešąją infrastruktūrą; 

3. pažymi, kad mokesčių ištekliai vis dar sudaro nedidelė BVP dalį daugelyje 

besivystančių šalių, dėl to jos ypatingai pažeidžiamos individualių mokesčių mokėtojų 



 

 

ir bendrovių mokesčių vengimo ir mokesčių sukčiavimo veiklos atveju; pabrėžia, kad 

dėl mokesčių vengimo ir slėpimo besivystančios šalys patiria didelių finansinių 

nuostolių, tai skatina korupciją ir kenkia ES vystymosi politikai, ir kad tinkamų šiai 

praktikai užkirsti skirtų priemonių vykdymas nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu 

mastu turėtų būti vienas svarbiausių ES ir jos valstybių narių prioritetų, atsižvelgiant į 

besivystančių šalių poreikius ir sunkumus, su kuriais jos susiduria, rinkdamos 

mokestines pajamas; mano, kad ES turėtų atlikti vadovaujamąjį vaidmenį, skatindama 

pastangas tarptautiniu mastu kovojant su mokesčių rojais, mokesčių sukčiavimu ir 

vengimu, rodydama pavyzdį, ir kad ji turėtų bendradarbiauti su besivystančiomis 

šalimis, imtis veiksmų prieš tam tikrų tarptautinių bendrovių taikomas agresyvias 

mokesčių vengimo praktikas, taip pat ieškoti būdų padėti joms nepasiduoti spaudimui 

konkuruoti mokesčių srityje; 

Kovos su mokesčių vengimu ir slėpimu besivystančiose šalyse veiksmų planas 

4. ragina Komisiją imtis konkrečių ir veiksmingų priemonių, siekiant paremti 

besivystančias šalis ir regionines mokesčių administravimo sistemas, pvz., Afrikos 

mokesčių administracijos forumą ir Amerikos mokesčių administracijų centrą, kovojant 

su mokesčių vengimu, kuriant sąžiningą, subalansuotą, veiksmingą ir skaidrią mokesčių 

politiką, skatinant administracines reformas ir siekiant padidinti besivystančių šalių 

nacionalinėms mokesčių administravimo įstaigoms skiriamos finansinės ir techninės 

pagalbos dalį bendroje pagalbos vystymuisi sumoje; mano, kad reikėtų teikti šią paramą 

siekiant stiprinti teismines institucijas ir su korupcija kovojančias įstaigas šiose šalyse; 

ragina apibendrinti valstybių narių ir paramą gaunančių šalių žinias viešojo sektoriaus 

srityje, siekiant stiprinti bendradarbiavimo veiklą, tuo tarpu užtikrinant, kad visų pirma 

paramą gaunančios šalys gautų konkrečių rezultatų; pritaria seminarų, mokymo sesijų, 

ekspertų misijų, mokomųjų vizitų ir konsultacijų rengimui; 

5. ragina Komisiją gerą valdymą mokesčių ir sąžiningo, subalansuoto, veiksmingo ir 

skaidraus mokesčių rinkimo klausimą įtraukti į vieną pirmųjų dialogo politikos sričių 

tema (politikos, plėtros ir prekybos srityje) darbotvarkės ir visų vystomojo 

bendradarbiavimo susitarimų su šalimis partnerėmis punktų, skatinant jų atsakomybę ir 

atskaitomybę viduje, kuriant aplinką, kurioje nacionaliniai parlamentai galėtų 

prasmingai prisidėti formuojant valstybės biudžetą ir prižiūrint jo vykdymą, įskaitant 

vidaus pajamas ir mokesčių klausimus, ir remti pilietinės visuomenės vaidmenį 

užtikrinant visuomeninę mokesčių valdymo kontrolę, mokestinio sukčiavimo atvejų 

stebėseną, be kita ko, kuriant veiksmingus informatorių ir žurnalistų naudojamų 

informacijos šaltinių apsaugos mechanizmus; 

6. primygtinai ragina, kad informacija apie tikrąją bendrovių, korporacijų ir kitų institucijų 

nuosavybę būtų paskelbta viešai atviru duomenų formatu siekiant užkirsti kelią 

naudojimuisi anonimiškomis fiktyviomis įmonėmis ir panašiomis teisinėmis 

struktūromis pinigų plovimo tikslais, neteisėtai veiklai arba teroristiniams veiksmams 

finansuoti arba korumpuotų asmenų ir nusikaltėlių tapatybei paslėpti, ir paslėpti 

pavogtas valstybės lėšas arba pelną, gautą iš neteisėtos prekybos ir neteisėto mokesčių 

vengimo; be to, mano, kad visos šalys turėtų bent patvirtinti ir visapusiškai įgyvendinti 

Finansinių veiksmų darbo grupės rekomendacijas dėl kovos su pinigų plovimu; 

7. ragina ES ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų paisoma principo, kuriuo vadovaujantis 

biržoje kotiruojamos arba nekotiruojamos tarptautinės bendrovės iš visų šalių ir 

sektorių, ypač tos, kurios užsiima gamtinių išteklių gavyba, patvirtintų ataskaitų pagal 



 

 

atskiras šalis modelį kaip standartą, reikalaujant dėl kiekvienos šalies skelbiamose 

metinėse ataskaitose nurodyti kiekvienoje teritorijoje, kurioje jos veikia, visų 

įsisteigusių patronuojamųjų bendrovių pavadinimus, atitinkamai jų finansinės veiklos 

rezultatus, atitinkamą informaciją apie mokesčius, turtą ir darbuotojų skaičių ir 

užtikrinti, kad ši informacija būtų viešai prieinama, tuo tarpu siekiant mažinti 

administracinę naštą netaikyti šių taisyklių labai mažoms įmonėms; ragina Komisiją 

pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, siekiant atitinkamai iš dalies pakeisti Apskaitos 

direktyvą; primena, kad viešas skaidrumas yra itin svarbus žingsnis siekiant sutvarkyti 

dabartinę mokesčių sistemą ir užtikrinti visuomenės pasitikėjimą; ragina EBPO 

rekomenduoti, kad visos tarptautinės bendrovės viešai paskelbtų jos siūlomą ataskaitų 

pagal atskiras šalis modelį, siekiant užtikrinti, kad visos mokesčių institucijos visose 

šalyse turėtų galimybę gauti išsamią informaciją, tai leistų joms įvertinti sandorių 

kainodaros riziką ir nuspręsti, kaip veiksmingiausiai panaudoti audito išteklius; 

pabrėžia, kad taikant užsienio investuotojams mokesčių lengvatas ir išimtis pagal 

dvišalius apmokestinimo susitarimus, tarptautinėms bendrovėms suteikiamas 

nesąžiningas konkurencinis pranašumas palyginti su vidaus įmonėmis, ypač MVĮ; 

8. ragina peržiūrėti apmokestinimo sąlygas ir taisykles, kurios šiuo metu taikomos 

gavybos pramonei; ragina ES didinti paramą besivystančioms šalims, siekiant paremti 

tinkamą gamtinių išteklių gavybos apmokestinimo tvarką, stiprinti priimančiųjų šalių 

vyriausybių derybines pozicijas, kad jie galėtų gauti didžiausią naudą iš savo gamtinių 

išteklių bazės, ir skatinti jų ekonomikos įvairinimą; pritaria Gavybos pramonės 

skaidrumo iniciatyvai ir tam, kad ji būtų išplėsta įmonėms–gamintojoms ir biržoje 

prekiaujančioms įmonėms; 

9. pritaria automatinio keitimosi informacija mechanizmo, vienos iš svarbiausių pasaulinio 

skaidrumo didinimo ir bendradarbiavimo stiprinimo kovojant su mokesčių vengimu ir 

slėpimu, priemonių patvirtinimui; tačiau pripažįsta, kad reikia nuolat teikti finansinę 

paramą bei technines žinias ir skirti pakankamai laiko tam, jog besivystančios šalys 

galėtų sustiprinti būtinus informacijos siuntimo ir tvarkymo pajėgumus; taigi pabrėžia, 

kad svarbu užtikrinti, kad EBPO visuotinis automatinių finansinių sąskaitų informacijos 

mokesčių klausimais mainų standartas numatytų pereinamąjį laikotarpį besivystančioms 

šalims, pripažįstant, kad abipusiškas šio standarto taikymas toms šalims, kurios neturi 

išteklių ir pajėgumų būtinai reikiamos informacijos rinkimo, tvarkymo ir persiuntimo 

infrastruktūrai sukurti, reikštų, kad jos faktiškai neįtraukiamos; be to, mano, kad reikėtų 

numatyti bendrą konfidencialumo standartą; 

10. ragina iki 2015 m. pabaigos nustatyti mokesčių rojaus apibrėžtį, sankcijas ekonominės 

veiklos vykdytojams, kurie jais naudojasi, ir juodąjį sąrašą šalių, įskaitant ES, kurios 

nekovoja su mokesčių vengimu arba jį laiko priimtinu; ragina ES paremti tų 

besivystančių šalių, kurios veikia kaip mokesčių rojai, ekonomikos perorientavimą; 

prašo valstybes nares, turinčias priklausinių ir teritorijų, kurie nėra Sąjungos dalis, 

bendradarbiauti su šių teritorijų valdžios institucijomis siekiant priimti mokesčių 

skaidrumo principus ir užtikrinti, kad jie nebūtų mokesčių rojais; 

11. ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares užtikrinti, kad derybose dėl susitarimų 

mokesčių ir investicijų srityje su besivystančiomis šalimis, pajamos arba pelnas iš 

tarpvalstybinės veiklos būtų apmokestinami kilmės šalyje, kur vertė kuriama arba 

gaunama; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad JT pavyzdinė mokesčių konvencija 

užtikrina teisingą apmokestinimo teisių paskirstymą tarp kilmės ir gyvenamosios vietos 

šalių; pabrėžia, kad vedant derybas dėl mokesčių sutarčių Europos Sąjunga ir jos 



 

 

valstybės narės turėtų laikytis politikos nuoseklumo principo vystymosi srityje, kaip 

nurodyta SESV 208 straipsnyje; 

12. ragina Komisiją ir visas valstybes nares, kad šios sektų kai kurių valstybių narių 

pavyzdžiu ir atliktų Europos mokesčių politikos poveikio besivystančioms šalims 

įvertinimą ir dalytųsi pažangiąja patirtimi, siekiant pagerinti politikos suderinamumą 

vystymosi labui ir pagerinti šiuo metu taikomą praktiką bei geriau atsižvelgti į galimą 

neigiamą šalutinį poveikį besivystančioms šalims ir ypatingus šių šalių poreikius; 

šiomis aplinkybėmis teigiamai vertina persvarstytą Komisijos veiksmų planą dėl kovos 

su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, kuris turi būti pristatytas 2015 m., ir 

ragina valstybes nares nedelsiant susitarti dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio 

bazės; 

13. tvirtai remia įvairias dabartines tarptautines iniciatyvas, kuriomis siekiama pertvarkyti 

pasaulinę sistemą, įskaitant EBPO mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) 

iniciatyvas, kurių dėmesio centre – aktyvesnis besivystančių šalių dalyvavimas 

tarptautinio bendradarbiavimo mokesčių srityje struktūrose ir procesuose; ragina ES ir 

valstybes nares užtikrinti, kad JT mokesčių komitetas būtų pertvarkytas į tikrą 

tarpvyriausybinę įstaigą, turinčią geresnę įrangą ir atitinkamai papildomų išteklių JT 

Ekonominės ir Socialinės tarybos struktūroje, užtikrinant, kad visos šalys galėtų 

vienodomis teisėmis dalyvauti formuojant ir pertvarkant pasaulinę mokesčių politiką; 

pabrėžia, kad sankcijų taikymą reikėtų svarstyti nebendradarbiaujančioms 

jurisdikcijoms ir finansų institucijoms, veikiančioms mokesčių rojuje; 

14. pabrėžia, kad turint pakankamos apimties valstybės finansus būtų galima prisidėti prie 

lyčių nelygybės problemos sprendimo ir suteikti lėšas siekiant geriau paremti vaikus ir 

pažeidžiamas visuomenės grupes, ir pripažįsta, kad mokesčių vengimas daro poveikį 

individualių asmenų gerovei, tuo tarpu jis labai kenkia nedideles pajamas turintiems 

namų ūkiams, daugelyje iš jų neproporcingai didelę dalį sudaro moterys; 

15. susirūpinęs pažymi, kad daugelis besivystančių šalių derybose su tam tikrais 

tiesioginiais užsienio investuotojais atsiduria labai silpnoje pozicijoje; laikosi 

nuomonės, jog reikėtų reikalauti, kad įmonės prisiimtų aiškiai apibrėžtus 

įsipareigojimus, kad jų investicijos turėtų teigiamą šalutinį poveikį vietos bendruomenei 

ir (arba) priimančiosios šalies socialinei ir ekonominei raidai; ragina Komisiją ir Tarybą 

bei šalių partnerių vyriausybes užtikrinti, kad mokesčių lengvatos nebūtų papildomos 

mokesčių vengimo alternatyvos; pabrėžia, kad paskatos turėtų būti skaidresnės ir idealiu 

atveju pritaikytos tam, kad būtų skatinamos investicijos į tvarų vystymąsi; 

16. ragina EIB, ERPB ir valstybių narių vystymosi finansų įstaigas stebėti ir užtikrinti, kad 

paramą gaunančios bendrovės ir kiti juridiniai vienetai, nedalyvautų mokesčių vengimo 

ir slėpimo veikloje, naudodamiesi lengvatinių mokesčių centruose ir mokesčių rojuje 

įsteigtais finansų tarpininkais, arba skatindami neteisėtus kapitalo srautus, ir didinti jų 

politikos skaidrumą, pvz., viešai skelbiant visas ataskaitas ir tyrimų rezultatus; ragina 

EIB taikyti išsamius patikrinimus, kuriais reikalaujama teikti metines ataskaitas pagal 

šalis, sekti tikrus savininkus ir kontroliuoti sandorių kainodara, siekiant užtikrinti 

investicijų skaidrumą ir užkirsti kelią mokesčių vengimui ir mokesčių slėpimui; 

o 

o     o 



 

 

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

vyriausybėms bei parlamentams. 


