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Pakeitimas 455 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 paantraštė 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Konkurencijos GD valstybės pagalbos 

tyrimai. Apžvalga ir rezultatai 

Komisijos vykdomi valstybės pagalbos 

tyrimai. Apžvalga ir rezultatai 

Or. en 

Pakeitimas 456 

Ulla Tørnæs 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. pabrėžia, kad vidaus rinkoje nauji 

dalyviai ir MVĮ atsiduria nepalankesnėje 

padėtyje, palyginti su tarptautinėmis 

korporacijomis, kurios gali perkelti pelną 

ar įgyvendinti kitų formų agresyvų 
mokesčių planavimą, naudodamosi tik 

joms prieinamais įvairiais sprendimais ir 

dokumentais; su susirūpinimu pažymi, kad 

esant vienodoms sąlygoms dėl mažesnių 

mokestinių įsipareigojimų pastarosioms 

tenka didesnis pelnas atskaičius mokesčius 

ir bendrojoje rinkoje sudaromos 

nevienodos sąlygos, palyginti su jų 

konkurentais, kurie negali naudotis 

agresyviu mokesčių planavimu ir išlaiko 

ryšį tarp vietos, kurioje jie gauna pelną, ir 

vietos, kurioje pelnas apmokestinamas; 

45. pabrėžia, kad vidaus rinkoje nauji 

dalyviai ir MVĮ gali atsidurti nepalankioje 

padėtyje, palyginti su tarptautinėmis 

korporacijomis, kurios gali organizuoti 

verslą tarptautiniu mastu; be to, pabrėžia, 

kad sudėtingos taisyklės ir pernelyg 

sudėtingi mokesčių teisės aktai taip pat 

gali trukdyti naujiems rinkos dalyviams ir 

MVĮ; su susirūpinimu pažymi, kad esant 

vienodoms sąlygoms dėl mažesnių 

mokestinių įsipareigojimų pastarosioms 

tenka didesnis pelnas atskaičius mokesčius 

ir bendrojoje rinkoje sudaromos 

nevienodos sąlygos, palyginti su jų 

konkurentais, kurie negali naudotis 

agresyviu mokesčių planavimu ir išlaiko 

ryšį tarp vietos, kurioje jie gauna pelną, ir 

vietos, kurioje pelnas apmokestinamas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 457 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 
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Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. pabrėžia, kad vidaus rinkoje nauji 

dalyviai ir MVĮ atsiduria nepalankesnėje 

padėtyje, palyginti su tarptautinėmis 

korporacijomis, kurios gali perkelti pelną 

ar įgyvendinti kitų formų agresyvų 

mokesčių planavimą, naudodamosi tik 

joms prieinamais įvairiais sprendimais ir 

dokumentais; su susirūpinimu pažymi, kad 

esant vienodoms sąlygoms dėl mažesnių 

mokestinių įsipareigojimų pastarosioms 

tenka didesnis pelnas atskaičius mokesčius 

ir bendrojoje rinkoje sudaromos 

nevienodos sąlygos, palyginti su jų 

konkurentais, kurie negali naudotis 

agresyviu mokesčių planavimu ir išlaiko 

ryšį tarp vietos, kurioje jie gauna pelną, ir 

vietos, kurioje pelnas apmokestinamas; 

45. pabrėžia, kad vidaus rinkoje nauji 

dalyviai ir MVĮ, vykdančios verslą tik 

vienoje šalyje, atsiduria nepalankesnėje 

padėtyje, palyginti su tarptautinėmis 

korporacijomis, kurios gali perkelti pelną 

ar įgyvendinti kitų formų agresyvų 

mokesčių planavimą, naudodamosi tik 

joms prieinamais įvairiais sprendimais ir 

instrumentais; su susirūpinimu pažymi, 

kad esant vienodoms sąlygoms dėl 

mažesnių mokestinių įsipareigojimų 

pastarosioms tenka didesnis pelnas 

atskaičius mokesčius ir bendrojoje rinkoje 

sudaromos nevienodos sąlygos, palyginti 

su jų konkurentais, kurie negali naudotis 

agresyviu mokesčių planavimu ir išlaiko 

ryšį tarp vietos, kurioje jie gauna pelną, ir 

vietos, kurioje pelnas apmokestinamas; 

pabrėžia, kad žalingos mokesčių srities 

praktikos skatinimas, sukuriant Europos 

vienanarį subjektą (SUP), kurį taikant 

aiškiai leidžiama turėti dvi skirtingas 

buveines – registruotą buveinę vienoje 

vietoje ir administracinę buveinę kitoje – 

nėra ES tinkanti politika;  

Or. en 

 

Pakeitimas 458 

Thomas Mann 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. pabrėžia, kad vidaus rinkoje nauji 

dalyviai ir MVĮ atsiduria nepalankesnėje 

padėtyje, palyginti su tarptautinėmis 

korporacijomis, kurios gali perkelti pelną 

45. pabrėžia, kad vidaus rinkoje nauji 

dalyviai ir MVĮ atsiduria nepalankesnėje 

padėtyje, palyginti su tarptautinėmis 

korporacijomis, kurios gali perkelti pelną 
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ar įgyvendinti kitų formų agresyvų 

mokesčių planavimą, naudodamosi tik 

joms prieinamais įvairiais sprendimais ir 

dokumentais; su susirūpinimu pažymi, kad 

esant vienodoms sąlygoms dėl mažesnių 

mokestinių įsipareigojimų pastarosioms 

tenka didesnis pelnas atskaičius mokesčius 

ir bendrojoje rinkoje sudaromos 

nevienodos sąlygos, palyginti su jų 

konkurentais, kurie negali naudotis 

agresyviu mokesčių planavimu ir išlaiko 

ryšį tarp vietos, kurioje jie gauna pelną, ir 

vietos, kurioje pelnas apmokestinamas; 

ar įgyvendinti kitų formų agresyvų 

mokesčių planavimą, naudodamosi tik 

joms prieinamais įvairiais sprendimais ir 

dokumentais; su susirūpinimu pažymi, kad 

esant vienodoms sąlygoms dėl mažesnių 

mokestinių įsipareigojimų pastarosioms 

tenka didesnis pelnas atskaičius mokesčius 

ir bendrojoje rinkoje sudaromos 

nevienodos sąlygos, palyginti su jų 

konkurentais, kurie negali naudotis 

agresyviu mokesčių planavimu ir išlaiko 

ryšį tarp vietos, kurioje jie gauna pelną, ir 

vietos, kurioje pelnas apmokestinamas; 

todėl atmeta Societas Unius Personae (ES 

vienanarių bendrovių (SUP)) ir panašius 

modelius, jei jie suteikia įmonėms 

galimybę turėti registruotą buveinę ir 

tikrąją buveinę ne toje pačioje Sąjungos 

valstybėje narėje; 

Or. de 

 

Pakeitimas 459 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. pabrėžia, kad vidaus rinkoje nauji 

dalyviai ir MVĮ atsiduria nepalankesnėje 

padėtyje, palyginti su tarptautinėmis 

korporacijomis, kurios gali perkelti pelną 

ar įgyvendinti kitų formų agresyvų 

mokesčių planavimą, naudodamosi tik 

joms prieinamais įvairiais sprendimais ir 

dokumentais; su susirūpinimu pažymi, kad 

esant vienodoms sąlygoms dėl mažesnių 

mokestinių įsipareigojimų pastarosioms 

tenka didesnis pelnas atskaičius mokesčius 

ir bendrojoje rinkoje sudaromos 

nevienodos sąlygos, palyginti su jų 

konkurentais, kurie negali naudotis 

agresyviu mokesčių planavimu ir išlaiko 

ryšį tarp vietos, kurioje jie gauna pelną, ir 

45. pabrėžia, kad vidaus rinkoje nauji 

dalyviai ir MVĮ atsiduria nepalankesnėje 

padėtyje, palyginti su tarptautinėmis 

korporacijomis, kurios gali perkelti pelną 

ar įgyvendinti kitų formų agresyvų 

mokesčių planavimą, naudodamosi dėl jų 

dydžio ir tarpvalstybinių operacijų joms 

prieinamais įvairiais sprendimais ir 

instrumentais; su susirūpinimu pažymi, 

kad esant vienodoms sąlygoms dėl 

mažesnių mokestinių įsipareigojimų 

tarptautinėms korporacijoms tenka 

didesnis pelnas atskaičius mokesčius ir taip 

sudaromos nevienodos sąlygos, palyginti 

su jų konkurentais, kurie negali naudotis 

agresyviu mokesčių planavimu ir išlaiko 



 

PE567.781v02-00 6/205 AM\1075014LT.doc 

LT 

vietos, kurioje pelnas apmokestinamas; ryšį tarp vietos, kurioje jie gauna pelną, ir 

vietos, kurioje pelnas apmokestinamas; 

atkreipia dėmesį, kad ši padėtis visiškai 

prieštarauja pagrindiniam bendrosios 

rinkos principui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 460 

Massimiliano Salini 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. pabrėžia, kad vidaus rinkoje nauji 

dalyviai ir MVĮ atsiduria nepalankesnėje 

padėtyje, palyginti su tarptautinėmis 

korporacijomis, kurios gali perkelti pelną 

ar įgyvendinti kitų formų agresyvų 

mokesčių planavimą, naudodamosi tik 

joms prieinamais įvairiais sprendimais ir 

dokumentais; su susirūpinimu pažymi, kad 

esant vienodoms sąlygoms dėl mažesnių 

mokestinių įsipareigojimų pastarosioms 

tenka didesnis pelnas atskaičius mokesčius 

ir bendrojoje rinkoje sudaromos 

nevienodos sąlygos, palyginti su jų 

konkurentais, kurie negali naudotis 

agresyviu mokesčių planavimu ir išlaiko 

ryšį tarp vietos, kurioje jie gauna pelną, ir 

vietos, kurioje pelnas apmokestinamas; 

45. pabrėžia, kad vidaus rinkoje nauji 

dalyviai, MVĮ, savarankiškai dirbantys 

asmenys ir laisvųjų profesijų atstovai 

atsiduria nepalankesnėje padėtyje, 

palyginti su tarptautinėmis korporacijomis, 

kurios gali perkelti pelną ar įgyvendinti 

kitų formų agresyvų mokesčių planavimą, 

naudodamosi tik joms prieinamais įvairiais 

sprendimais ir dokumentais; su 

susirūpinimu pažymi, kad esant vienodoms 

sąlygoms dėl mažesnių mokestinių 

įsipareigojimų pastarosioms tenka didesnis 

pelnas atskaičius mokesčius ir bendrojoje 

rinkoje sudaromos nevienodos sąlygos, 

palyginti su jų konkurentais, kurie negali 

naudotis agresyviu mokesčių planavimu ir 

išlaiko ryšį tarp vietos, kurioje jie gauna 

pelną, ir vietos, kurioje pelnas 

apmokestinamas; 

Or. it 

Pakeitimas 461 

Marian Harkin 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. pabrėžia, kad vidaus rinkoje nauji 

dalyviai ir MVĮ atsiduria nepalankesnėje 

padėtyje, palyginti su tarptautinėmis 

korporacijomis, kurios gali perkelti pelną 

ar įgyvendinti kitų formų agresyvų 

mokesčių planavimą, naudodamosi tik 

joms prieinamais įvairiais sprendimais ir 

dokumentais; su susirūpinimu pažymi, kad 

esant vienodoms sąlygoms dėl mažesnių 

mokestinių įsipareigojimų pastarosioms 

tenka didesnis pelnas atskaičius mokesčius 

ir bendrojoje rinkoje sudaromos 

nevienodos sąlygos, palyginti su jų 

konkurentais, kurie negali naudotis 

agresyviu mokesčių planavimu ir išlaiko 

ryšį tarp vietos, kurioje jie gauna pelną, ir 

vietos, kurioje pelnas apmokestinamas; 

45. pabrėžia, kad vidaus rinkoje nauji 

dalyviai, MVĮ (o ypač vietos MVĮ) 

atsiduria nepalankesnėje padėtyje, 

palyginti su tarptautinėmis korporacijomis, 

kurios gali perkelti pelną ar įgyvendinti 

kitų formų agresyvų mokesčių planavimą, 

naudodamosi tik joms prieinamais įvairiais 

sprendimais ir instrumentais; su 

susirūpinimu pažymi, kad esant vienodoms 

sąlygoms dėl mažesnių mokestinių 

įsipareigojimų pastarosioms tenka didesnis 

pelnas atskaičius mokesčius ir bendrojoje 

rinkoje sudaromos nevienodos sąlygos, 

palyginti su jų konkurentais, kurie negali 

naudotis agresyviu mokesčių planavimu ir 

išlaiko ryšį tarp vietos, kurioje jie gauna 

pelną, ir vietos, kurioje pelnas 

apmokestinamas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 462 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. pabrėžia, kad vidaus rinkoje nauji 

dalyviai ir MVĮ atsiduria nepalankesnėje 

padėtyje, palyginti su tarptautinėmis 

korporacijomis, kurios gali perkelti pelną 

ar įgyvendinti kitų formų agresyvų 

mokesčių planavimą, naudodamosi tik 

joms prieinamais įvairiais sprendimais ir 

dokumentais; su susirūpinimu pažymi, kad 

esant vienodoms sąlygoms dėl mažesnių 

mokestinių įsipareigojimų pastarosioms 

tenka didesnis pelnas atskaičius mokesčius 

ir bendrojoje rinkoje sudaromos 

nevienodos sąlygos, palyginti su jų 

konkurentais, kurie negali naudotis 

agresyviu mokesčių planavimu ir išlaiko 

45. pabrėžia, kad vidaus rinkoje nauji 

dalyviai ir agresyvaus mokesčių 

planavimo praktikos netaikančios įmonės, 

ypač MVĮ, atsiduria nepalankesnėje 

padėtyje, palyginti su tarptautinėmis 

korporacijomis, kurios gali perkelti pelną 

ar įgyvendinti kitų formų agresyvų 

mokesčių planavimą, naudodamosi tik 

joms prieinamais įvairiais sprendimais ir 

instrumentais; su susirūpinimu pažymi, 

kad esant vienodoms sąlygoms dėl 

mažesnių mokestinių įsipareigojimų 

pastarosioms tenka didesnis pelnas 

atskaičius mokesčius ir bendrojoje rinkoje 

sudaromos nevienodos sąlygos, palyginti 
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ryšį tarp vietos, kurioje jie gauna pelną, ir 

vietos, kurioje pelnas apmokestinamas; 

su jų konkurentais, kurie negali naudotis 

agresyviu mokesčių planavimu ir išlaiko 

ryšį tarp vietos, kurioje jie gauna pelną, ir 

vietos, kurioje pelnas apmokestinamas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 463 

Bernd Lucke 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 45a. prašo Europos Komisijos pateikti 

ataskaitą apie privalumus ir sunkumus, 

kurių atsirastų išplėtojant Konkurencijos 

GD į nepriklausomą ES valstybės 

pagalbos ir konkurencijos agentūrą, taip 

pat atsakingą už valstybės pagalbą, 

teikiamą nepagrįstų mokestinių lengvatų 

pavidalu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 464 

Marian Harkin 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. pabrėžia, kad EBPO21 nurodo, jog kai 

kurios tarptautinės korporacijos naudojasi 

strategijomis, kurios suteikia joms 

galimybes mokėti tik 5 proc. pelno 

mokesčio, o tuo tarpu mažesnės įmonės 

moka iki 30 proc., be to, remiantis kai 

kuriais tyrimais22 taip pat atskleista, kad 

tarpvalstybinių įmonių pelno mokesčio 

našta yra vidutiniškai iki 30 proc. mažesnė 

nei tik vienoje šalyje veiklą vykdančių 

įmonių; 

46. pabrėžia, kad EBPO21 nurodo, jog kai 

kurios tarptautinės korporacijos naudojasi 

strategijomis, kurios suteikia joms 

galimybes mokėti tik 5 proc. pelno 

mokesčio, o tuo tarpu mažesnės įmonės 

moka iki 30 proc., be to, remiantis kai 

kuriais tyrimais22 taip pat apgailestauja dėl 

to, kad tarpvalstybinių įmonių pelno 

mokesčio našta yra vidutiniškai iki 30 proc. 

mažesnė nei tik vienoje šalyje veiklą 

vykdančių įmonių; 
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__________________ __________________ 

21 EBPO pranešimas spaudai „EBPO 

ragina stiprinti tarptautinį 

bendradarbiavimą pelno mokesčio srityje“ 

(angl. OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax), 2013 02 12. 

21 EBPO pranešimas spaudai „EBPO 

ragina stiprinti tarptautinį 

bendradarbiavimą pelno mokesčio srityje“ 

(angl. OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax), 2013 02 12. 

22 P. Egger, W. Eggert ir H. Winner (2010), 

„Mokesčių taupymas naudojant užsienio 

įmonių nuosavybę“ (angl. Saving taxes 

through foreign plant ownership), Journal 

of International Economics 81, p. 99–108. 

22 P. Egger, W. Eggert ir H. Winner (2010), 

„Mokesčių taupymas naudojant užsienio 

įmonių nuosavybę“ (angl. Saving taxes 

through foreign plant ownership), Journal 

of International Economics 81, p. 99–108. 

Or. en 

 

Pakeitimas 465 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. pabrėžia, kad EBPO21 nurodo, jog kai 

kurios tarptautinės korporacijos naudojasi 

strategijomis, kurios suteikia joms 

galimybes mokėti tik 5 proc. pelno 

mokesčio, o tuo tarpu mažesnės įmonės 

moka iki 30 proc., be to, remiantis kai 

kuriais tyrimais22 taip pat atskleista, kad 

tarpvalstybinių įmonių pelno mokesčio 

našta yra vidutiniškai iki 30 proc. mažesnė 

nei tik vienoje šalyje veiklą vykdančių 

įmonių; 

46. pabrėžia, kad EBPO21 nurodo, jog kai 

kurios tarptautinės korporacijos naudojasi 

strategijomis, kurios suteikia joms 

galimybes mokėti tik 5 proc. pelno 

mokesčio, o tuo tarpu mažesnės įmonės 

moka iki 30 proc., be to, remiantis kai 

kuriais tyrimais22 taip pat atskleista, kad 

tarpvalstybinių įmonių pelno mokesčio 

įmoka yra vidutiniškai iki 30 proc. 

mažesnė nei tik vienoje šalyje veiklą 

vykdančių įmonių; 

__________________ __________________ 

21 EBPO pranešimas spaudai „EBPO 

ragina stiprinti tarptautinį 

bendradarbiavimą pelno mokesčio srityje“ 

(angl. OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax), 2013 02 12. 

21 EBPO pranešimas spaudai „EBPO 

ragina stiprinti tarptautinį 

bendradarbiavimą pelno mokesčio srityje“ 

(angl. OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax), 2013 02 12. 

22 P. Egger, W.Eggert ir H. Winner (2010), 

„Mokesčių taupymas naudojant užsienio 

įmonių nuosavybę“ (angl. Saving taxes 

through foreign plant ownership), Journal 

22 P. Egger, W. Eggert ir H. Winner (2010), 

„Mokesčių taupymas naudojant užsienio 

įmonių nuosavybę“ (angl. Saving taxes 

through foreign plant ownership), Journal 
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of International Economics 81, p. 99–108. of International Economics 81, p. 99–108. 

Or. en 

 

Pakeitimas 466 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. pabrėžia, kad EBPO21 nurodo, jog kai 

kurios tarptautinės korporacijos naudojasi 

strategijomis, kurios suteikia joms 

galimybes mokėti tik 5 proc. pelno 

mokesčio, o tuo tarpu mažesnės įmonės 

moka iki 30 proc., be to, remiantis kai 

kuriais tyrimais22 taip pat atskleista, kad 

tarpvalstybinių įmonių pelno mokesčio 

našta yra vidutiniškai iki 30 proc. mažesnė 

nei tik vienoje šalyje veiklą vykdančių 

įmonių; 

46. pabrėžia, kad EBPO21 nurodo, jog kai 

kurios tarptautinės korporacijos naudojasi 

strategijomis, kurios suteikia joms 

galimybes mokėti tik 5 proc. pelno 

mokesčio, o tuo tarpu mažesnės įmonės 

moka iki 30 proc., be to, remiantis kai 

kuriais tyrimais22 taip pat atskleista, kad 

tarpvalstybinių įmonių pelno mokesčio 

įmoka yra vidutiniškai iki 30 proc. 

mažesnė nei tik vienoje šalyje veiklą 

vykdančių įmonių; 

__________________ __________________ 

21 EBPO pranešimas spaudai „EBPO 

ragina stiprinti tarptautinį 

bendradarbiavimą pelno mokesčio srityje“ 

(angl. OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax), 2013 02 12. 

21 EBPO pranešimas spaudai „EBPO 

ragina stiprinti tarptautinį 

bendradarbiavimą pelno mokesčio srityje“ 

(angl. OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax), 2013 02 12. 

22 P. Egger, W. Eggert ir H. Winner (2010), 

„Mokesčių taupymas naudojant užsienio 

įmonių nuosavybę“ (angl. Saving taxes 

through foreign plant ownership), Journal 

of International Economics 81, p. 99–108. 

22 P. Egger, W. Eggert ir H. Winner (2010), 

„Mokesčių taupymas naudojant užsienio 

įmonių nuosavybę“ (angl. Saving taxes 

through foreign plant ownership), Journal 

of International Economics 81, p. 99–108. 

Or. en 

 

Pakeitimas 467 

Ana Gomes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. pabrėžia, kad EBPO21 nurodo, jog kai 

kurios tarptautinės korporacijos naudojasi 

strategijomis, kurios suteikia joms 

galimybes mokėti tik 5 proc. pelno 

mokesčio, o tuo tarpu mažesnės įmonės 

moka iki 30 proc., be to, remiantis kai 

kuriais tyrimais22 taip pat atskleista, kad 

tarpvalstybinių įmonių pelno mokesčio 

našta yra vidutiniškai iki 30 proc. mažesnė 

nei tik vienoje šalyje veiklą vykdančių 

įmonių; 

46. pabrėžia, kad EBPO21 nurodo, jog kai 

kurios tarptautinės korporacijos naudojasi 

strategijomis, kurios suteikia joms 

galimybes mokėti tik 5 proc. ar dar 

mažiau pelno mokesčio, o tuo tarpu 

mažesnės įmonės moka iki 30 proc., be to, 

remiantis kai kuriais tyrimais22 taip pat 

atskleista, kad tarpvalstybinių įmonių pelno 

mokesčio našta yra vidutiniškai iki 30 proc. 

mažesnė nei tik vienoje šalyje veiklą 

vykdančių įmonių; 

__________________ __________________ 

21 EBPO pranešimas spaudai „EBPO 

ragina stiprinti tarptautinį 

bendradarbiavimą pelno mokesčio srityje“ 

(angl. OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax), 2013 02 12. 

21 EBPO pranešimas spaudai „EBPO 

ragina stiprinti tarptautinį 

bendradarbiavimą pelno mokesčio srityje“ 

(angl. OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax), 2013 02 12. 

22 P. Egger, W.Eggert ir H. Winner (2010), 

„Mokesčių taupymas naudojant užsienio 

įmonių nuosavybę“ (angl. Saving taxes 

through foreign plant ownership), Journal 

of International Economics 81, p. 99–108. 

22 P. Egger, W. Eggert ir H. Winner (2010), 

„Mokesčių taupymas naudojant užsienio 

įmonių nuosavybę“ (angl. Saving taxes 

through foreign plant ownership), Journal 

of International Economics 81, p. 99–108. 

Or. en 

 

Pakeitimas 468 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. pabrėžia, kad EBPO21 nurodo, jog kai 

kurios tarptautinės korporacijos naudojasi 

strategijomis, kurios suteikia joms 

galimybes mokėti tik 5 proc. pelno 

mokesčio, o tuo tarpu mažesnės įmonės 

moka iki 30 proc., be to, remiantis kai 

kuriais tyrimais22 taip pat atskleista, kad 

tarpvalstybinių įmonių pelno mokesčio 

našta yra vidutiniškai iki 30 proc. mažesnė 

46. pabrėžia, kad EBPO21 nurodo, jog kai 

kurios tarptautinės korporacijos naudojasi 

strategijomis, kurios suteikia joms 

galimybes mokėti tik 5 proc. ar dar 

mažiau pelno mokesčio, o tuo tarpu 

mažesnės įmonės moka iki 30 proc., be to, 

remiantis kai kuriais tyrimais22 taip pat 

atskleista, kad tarpvalstybinių įmonių pelno 

mokesčio našta yra vidutiniškai iki 30 proc. 
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nei tik vienoje šalyje veiklą vykdančių 

įmonių; 

mažesnė nei tik vienoje šalyje veiklą 

vykdančių įmonių; 

__________________ __________________ 

21 EBPO pranešimas spaudai „EBPO 

ragina stiprinti tarptautinį 

bendradarbiavimą pelno mokesčio srityje“ 

(angl. OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax), 2013 02 12. 

21 EBPO pranešimas spaudai „EBPO 

ragina stiprinti tarptautinį 

bendradarbiavimą pelno mokesčio srityje“ 

(angl. OECD urges stronger international 

co-operation on corporate tax), 2013 02 12. 

22 P. Egger, W. Eggert ir H. Winner (2010), 

„Mokesčių taupymas naudojant užsienio 

įmonių nuosavybę“ (angl. Saving taxes 

through foreign plant ownership), Journal 

of International Economics 81, p. 99–108. 

22 P. Egger, W. Eggert ir H. Winner (2010), 

„Mokesčių taupymas naudojant užsienio 

įmonių nuosavybę“ (angl. Saving taxes 

through foreign plant ownership), Journal 

of International Economics 81, p. 99–108. 

Or. en 

 

Pakeitimas 469 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

47 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

47. pabrėžia, kad dėl šio ekonominės 

veiklos vykdytojų sprendimų, priimtų 

remiantis numatoma grąža atskaičius 

mokesčius, iškraipymo ištekliai Europos 

Sąjungoje paskirstomi neoptimaliai ir 

konkurencijos lygis gali sumažėti – tokiu 

būdu daromas poveikis ekonomikos 

augimui ir užimtumui; 

47. pabrėžia, kad dėl šio ekonominės 

veiklos vykdytojų sprendimų, priimtų 

remiantis numatoma grąža atskaičius 

mokesčius, iškraipymo ištekliai Europos 

Sąjungoje paskirstomi neoptimaliai ir 

nesąžiningos konkurencijos lygis gali 

didėti – tokiu būdu daromas poveikis 

ekonomikos augimui ir užimtumui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 470 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

48. pabrėžia, kad tam tikra žalinga 

mokesčių praktika gali būti priskirta su 

mokesčiais susijusios valstybės pagalbos 

taisyklių taikymo sričiai, nes ji gali, kaip ir 

valstybės pagalba, suteikti atrankųjį 

pranašumą ir sukelti konkurencijos 

iškraipymus vidaus rinkoje; pažymi, kad 

praeityje Valstybės pagalbos grupės ir 

Elgesio kodekso grupės veikla papildė 

viena kitą, ypač 1999 m. ir XXI a. pirmojo 

dešimtmečio pirmoje pusėje; pabrėžia, kad 

užtikrinant ES konkurencijos taisyklių 

taikymą daromas papildomas teisinis 

spaudimas, prisidedantis prie privalomos 

teisinės galios neturinčių teisės aktų 

priėmimo proceso Grupėje, iš dalies 

kompensuojant bet kokios kitos 

veiksmingos priemonės trūkumą siekiant 

išspręsti mokesčių vengimo klausimą ES 

lygmeniu; 

48. pabrėžia, kad tam tikra žalinga 

mokesčių praktika gali būti priskirta su 

mokesčiais susijusios valstybės pagalbos 

taisyklių taikymo sričiai, nes ji gali, kaip ir 

valstybės pagalba, suteikti atrankųjį 

pranašumą ir sukelti konkurencijos 

iškraipymus vidaus rinkoje; pažymi, kad 

praeityje Valstybės pagalbos grupės ir 

Elgesio kodekso grupės veikla papildė 

viena kitą, ypač 1999 m. ir XXI a. pirmojo 

dešimtmečio pirmoje pusėje; pabrėžia, kad 

užtikrinant ES konkurencijos taisyklių 

taikymą daromas papildomas teisinis 

spaudimas, prisidedantis prie privalomos 

teisinės galios neturinčių teisės aktų 

priėmimo proceso Grupėje, iš dalies 

kompensuojant bet kokios kitos 

veiksmingos priemonės trūkumą siekiant 

išspręsti mokesčių vengimo klausimą ES 

lygmeniu; pabrėžia, kad mokesčių 

vengimas negali būti savaime laikomas 

(neteisėta) valstybės pagalba; 

Or. en 

 

Pakeitimas 471 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

48 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

48. pabrėžia, kad tam tikra žalinga 

mokesčių praktika gali būti priskirta su 

mokesčiais susijusios valstybės pagalbos 

taisyklių taikymo sričiai, nes ji gali, kaip ir 

valstybės pagalba, suteikti atrankųjį 

pranašumą ir sukelti konkurencijos 

iškraipymus vidaus rinkoje; pažymi, kad 

praeityje Valstybės pagalbos grupės ir 

Elgesio kodekso grupės veikla papildė 

48. pabrėžia, kad tam tikra žalinga 

mokesčių praktika gali būti priskirta su 

mokesčiais susijusios valstybės pagalbos 

taisyklių taikymo sričiai, nes ji gali, kaip ir 

valstybės pagalba, suteikti atrankųjį 

pranašumą ir sukelti konkurencijos 

iškraipymus vidaus rinkoje; pažymi, kad 

praeityje Valstybės pagalbos grupės ir 

Elgesio kodekso grupės veikla papildė 
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viena kitą, ypač 1999 m. ir XXI a. pirmojo 

dešimtmečio pirmoje pusėje; pabrėžia, kad 

užtikrinant ES konkurencijos taisyklių 

taikymą daromas papildomas teisinis 

spaudimas, prisidedantis prie privalomos 

teisinės galios neturinčių teisės aktų 

priėmimo proceso Grupėje, iš dalies 

kompensuojant bet kokios kitos 

veiksmingos priemonės trūkumą siekiant 

išspręsti mokesčių vengimo klausimą ES 

lygmeniu; 

viena kitą, ypač 1999 m. ir XXI a. pirmojo 

dešimtmečio pirmaisiais metais; pabrėžia, 

kad užtikrinant ES konkurencijos taisyklių 

taikymą daromas papildomas teisinis 

spaudimas, prisidedantis prie privalomos 

teisinės galios neturinčių teisės aktų 

priėmimo proceso Grupėje, iš dalies 

kompensuojant bet kokios kitos 

veiksmingos priemonės trūkumą siekiant 

išspręsti mokesčių vengimo klausimą ES 

lygmeniu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 472 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 49a. vis dėlto mano, kad Europos 

Komisija nesiėmė tinkamų teisėkūros 

veiksmų išankstinių sprendimų dėl 

mokesčių srityje, kol nebuvo paviešintas 

vadinamasis „LuxLeaks“ skandalas; 

Konkurencijos GD taip pat iki 2013 m. 

nepradėjo jokių procedūrų dėl išankstinių 

sprendimų dėl mokesčių kaip neteisėtos 

valstybės pagalbos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 473 

Andreas Schwab 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 49a. konstatuoja, kad pastaraisiais 

dešimtmečiais formavosi vis aiškesnė 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
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teisminė praktika dėl valstybės pagalbos 

teisės taikymo valstybių narių mokesčių 

teisės priemonėms (naujausias atvejis – 

2011 m. Government of Gibraltar byla1); 

 __________________ 

 1 2011 m. lapkričio 15 d. sprendimas 

bylose C-106/09 P ir C-107/09 P 

Government of Gibraltar ir Jungtinė 

Karalystė prieš Komisiją. 

Or. de 

 

Pakeitimas 474 

Andreas Schwab 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 49b. pažymi, kad Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas pabrėžė esmės 

viršenybės formos atžvilgiu principą, 

pagal kurį priemonės vertinimo pagrindas 

yra ekonominis jos poveikis; 

Or. de 

 

Pakeitimas 475 

Andreas Schwab 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 49c. todėl konstatuoja, kad Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismas 

remdamasis valstybės pagalbos draudimu 

nustatė plataus masto reikalavimus 

valstybių narių atsakomybei už teisėkūrą 

mokesčių srityje; 

Or. de 
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Pakeitimas 476 

Andreas Schwab 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

49 d dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 49d. apgailestauja, kad Europos 

Komisijos, kuri yra Sutarčių sergėtoja, 

nepasinaudojo Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo teismine praktika 

kaip proga savo iniciatyva ištirti su 

mokesčių planavimu susijusią valstybių 

narių praktiką; 

Or. de 

 

Pakeitimas 477 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

50 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

50. pažymi, kad sąvoka „nacionalinės 

sistemos pobūdis ir bendroji schema“ yra 

pagrindinė nuoroda vertinant, ar tiesioginio 

ar netiesioginio apmokestinimo priemonės 

yra atrankinio pobūdžio, taigi ar 

suderinamos su vidaus rinka, ir kad bet 

kokia valstybės pagalba turėtų būti 

vertinama atsižvelgiant į esamą 

pusiausvyrą; kadangi galimų iškraipymų 

vertinimo ES kriterijus yra nacionalinė 

pamatinė sistema23, pabrėžia, kad ne 

visiems konkurencijos iškraipymams ir 

žalingai mokesčių praktikai vidaus rinkoje 

gali būti taikomos galiojančios 

konkurencijos taisyklės; todėl atkreipia 

dėmesį į tai, kad nepakanka vien tik 

visapusiškai laikytis šių taisyklių, kad 

pelno mokesčio vengimo problema ES 

50. pažymi, kad sąvoka „nacionalinės 

sistemos pobūdis ir bendroji schema“ yra 

pagrindinė nuoroda vertinant, ar tiesioginio 

ar netiesioginio apmokestinimo priemonės 

yra atrankinio pobūdžio, taigi ar 

suderinamos su vidaus rinka, ir kad bet 

kokia valstybės pagalba turėtų būti 

vertinama atsižvelgiant į esamą 

pusiausvyrą; kadangi galimų iškraipymų 

vertinimo ES kriterijus yra nacionalinė (o 

ne visos ES) pamatinė sistema23, pabrėžia, 

kad ne visiems konkurencijos 

iškraipymams ir žalingai mokesčių 

praktikai vidaus rinkoje gali būti taikomos 

galiojančios konkurencijos taisyklės; todėl 

atkreipia dėmesį į tai, kad nepakanka vien 

tik visapusiškai laikytis šių taisyklių (nors 

tai taip pat sveikintina), kad pelno 
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būtų išspręsta; mokesčio vengimo problema ES būtų 

visiškai išspręsta; 

__________________ __________________ 

23 Jei valstybių narių priimtos priemonės 

yra susijusios su visa mokesčių sistema, jos 

laikomos bendrosios mokesčių politikos 

reguliavimu, o ne valstybės pagalba. 

23 Jei valstybių narių priimtos priemonės 

yra susijusios su visa mokesčių sistema, jos 

laikomos bendrosios mokesčių politikos 

reguliavimu, o ne valstybės pagalba. 

Or. en 

 

Pakeitimas 478 

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

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

50 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

50. pažymi, kad sąvoka „nacionalinės 

sistemos pobūdis ir bendroji schema“ yra 

pagrindinė nuoroda vertinant, ar tiesioginio 

ar netiesioginio apmokestinimo priemonės 

yra atrankinio pobūdžio, taigi ar 

suderinamos su vidaus rinka, ir kad bet 

kokia valstybės pagalba turėtų būti 

vertinama atsižvelgiant į esamą 

pusiausvyrą; kadangi galimų iškraipymų 

vertinimo ES kriterijus yra nacionalinė 

pamatinė sistema23, pabrėžia, kad ne 

visiems konkurencijos iškraipymams ir 

žalingai mokesčių praktikai vidaus rinkoje 

gali būti taikomos galiojančios 

konkurencijos taisyklės; todėl atkreipia 

dėmesį į tai, kad nepakanka vien tik 

visapusiškai laikytis šių taisyklių, kad 

pelno mokesčio vengimo problema ES 

būtų išspręsta; 

50. pažymi, kad sąvoka „nacionalinės 

sistemos pobūdis ir bendroji schema“ yra 

pagrindinė nuoroda vertinant, ar tiesioginio 

ar netiesioginio apmokestinimo priemonės 

yra atrankinio pobūdžio, taigi ar 

suderinamos su vidaus rinka, ir kad bet 

kokia valstybės pagalba turėtų būti 

vertinama atsižvelgiant į esamą 

pusiausvyrą; kadangi galimų iškraipymų 

vertinimo ES kriterijus yra nacionalinė 

pamatinė sistema23, pabrėžia, kad ne 

visiems konkurencijos iškraipymams ir 

žalingai mokesčių praktikai vidaus rinkoje 

gali būti taikomos konkurencijos taisyklės; 

todėl atkreipia dėmesį į tai, kad nepakanka 

vien tik visapusiškai laikytis šių taisyklių, 

kad pelno mokesčio vengimo problema ES 

būtų išspręsta; 

__________________ __________________ 

23 Jei valstybių narių priimtos priemonės 

yra susijusios su visa mokesčių sistema, jos 

laikomos bendrosios mokesčių politikos 

reguliavimu, o ne valstybės pagalba. 

23 Jei valstybių narių priimtos priemonės 

yra susijusios su visa mokesčių sistema, jos 

laikomos bendrosios mokesčių politikos 

reguliavimu, o ne valstybės pagalba. 

Or. en 
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Pakeitimas 479 

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

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

51 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

51. atkreipia dėmesį į tai, kad remiantis 

Komisijos duomenimis, pateiktais jos 

kompetentingam specialiajam komitetui24, 

nuo 1991 m. Komisija oficialiai išnagrinėjo 

tik 65 su mokesčiais susijusios valstybės 

pagalbos bylas, iš kurių 7 buvo sprendimai 

dėl mokesčių ir tik 10 buvo grindžiami 

oficialiais valstybių narių pranešimais; 

51. atkreipia dėmesį į tai, kad remiantis 

Komisijos duomenimis, pateiktais jos 

kompetentingam specialiajam komitetui24, 

nuo 1991 m. Komisija oficialiai išnagrinėjo 

tik 65 su mokesčiais susijusios valstybės 

pagalbos bylas, iš kurių 7 buvo išankstiniai 

sprendimai dėl mokesčių ir tik 10 buvo 

grindžiami oficialiais valstybių narių 

pranešimais; pažymi, kad per penkerius 

metus iki 2012 m. (tai paskutiniai metai, 

apie kuriuos yra suvestiniai duomenys) 

pradėtos tik dvi su mokesčiais susijusios 

valstybės pagalbos bylos, o tai yra mažiau 

nei bet kuriuo penkerių metų laikotarpiu 

nuo 1994 m.; apgailestauja, kad trūksta 

Komisijos veiksmų reaguojant į su 

mokesčiais susijusios valstybės pagalbos 

problemas, nepaisant jų dydžio, nors 

Komisija laikosi ryžtingos pozicijos prieš 

kitų formų valstybės pagalbą; 

__________________ __________________ 

24 Komisijos narės M. Vestager raštas, 

nusiųstas TAXE komitetui 2015 m. 

balandžio 29 d. 

24 Komisijos narės M. Vestager raštas, 

nusiųstas TAXE komitetui 2015 m. 

balandžio 29 d. 

Or. en 

 

Pakeitimas 480 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

51 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

51. atkreipia dėmesį į tai, kad remiantis 

Komisijos duomenimis, pateiktais jos 

kompetentingam specialiajam komitetui24, 

nuo 1991 m. Komisija oficialiai išnagrinėjo 

tik 65 su mokesčiais susijusios valstybės 

pagalbos bylas, iš kurių 7 buvo sprendimai 

dėl mokesčių ir tik 10 buvo grindžiami 

oficialiais valstybių narių pranešimais; 

51. atkreipia dėmesį į tai, kad remiantis 

Komisijos duomenimis, pateiktais jos 

kompetentingam specialiajam komitetui24, 

nuo 1991 m. Komisija oficialiai išnagrinėjo 

tik 65 su mokesčiais susijusios valstybės 

pagalbos bylas, iš kurių 7 buvo išankstiniai 

sprendimai dėl mokesčių ir tik 10 buvo 

grindžiami oficialiais valstybių narių 

pranešimais, o tai rodo, jog svarbu turėti 

viešai prieinamos mokestinės 

informacijos, kad būtų galima pradėti 

daugiau įtartinų atvejų tyrimų; 

__________________ __________________ 

24 Komisijos narės M. Vestager raštas, 

nusiųstas TAXE komitetui 2015 m. 

balandžio 29 d. 

24 Komisijos narės M. Vestager raštas, 

nusiųstas TAXE komitetui 2015 m. 

balandžio 29 d. 

Or. en 

 

Pakeitimas 481 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

52 dalies įžanginė dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

52. pabrėžia, kad XXI a. pirmojo 

dešimtmečio antroje pusėje Komisija 

išnagrinėjo tik nedidelį skaičių bylų su 

mokesčiais susijusios valstybės pagalbos 

srityje ir kad pastarojo meto valstybės 

pagalbos teisminės procedūros apima: 

52. apgailestauja, kad 2002–2012 m. 

laikotarpiu Komisija aktyviai nevykdė 

keleto su mokesčiais susijusių valstybės 

pagalbos tyrimų arba juos nutraukė, nors 

buvo prieinama informacija apie įtartinus 

atvejus; palankiai vertina neseniai 

pradėtas valstybės pagalbos procedūras, 

įskaitant: 

Or. en 
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Pakeitimas 482 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

52 dalies 1 a įtrauka (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – 2013 m. spalio mėn. pradėtą tyrimą, ar 

Gibraltaro pelno mokesčio tvarka 

teikiama pirmenybė tam tikroms 

įmonėms, kuris 2014 m. spalio mėn. buvo 

išplėstas siekiant taip pat ištirti 

išankstinius sprendimus dėl mokesčių toje 

teritorijoje, 

Or. en 

 

Pakeitimas 483 

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

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

52 dalies 2 a įtrauka (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – 2013 m. spalio mėn. pradėtą nuodugnų 

Gibraltaro pelno mokesčio tvarkos tyrimą, 

kuris 2014 m. spalio mėn. buvo išplėstas 

taip pat apimant tos teritorijos išankstinių 

sprendimų dėl mokesčių praktiką, 

Or. en 

 

Pakeitimas 484 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

52 dalies 3 a įtrauka (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – 2014 m. spalio mėn. pradėtą nuodugnų 
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Gibraltaro pelno mokesčio tvarkos tyrimą, 

Or. en 

 

Pakeitimas 485 

Pablo Zalba Bidegain, Sven Giegold 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

52 dalies 4 a įtrauka (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 — 2013 m. spalio mėn. pradėtą nuodugnų 

tyrimą, skirtą patikrinti, ar Gibraltaro 

pelno mokesčio tvarka selektyviai 

teikiama pirmenybė tam tikrų kategorijų 

įmonėms, kuris 2014 m. spalio mėn. buvo 

išplėstas siekiant taip pat ištirti Gibraltaro 

išankstinių sprendimų dėl mokesčių 

praktiką; 

Or. en 

 

Pakeitimas 486 

Marian Harkin 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

53 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

53. pabrėžia, kad Komisijos vykdomi 

tyrimai ir „LuxLeaks“ atskleisti atvejai 

rodo, kad kai kurios valstybės narės 

neįvykdė savo teisinės prievolės25 perduoti 

visus galimus su valstybės pagalba 

susijusius dokumentus Komisijai; 

53. pabrėžia, kad „LuxLeaks“ atskleisti 

atvejai rodo, kad kai kurios valstybės narės 

neįvykdė savo teisinės prievolės25 perduoti 

visus galimus su valstybės pagalba 

susijusius dokumentus Komisijai; 

Komisijos tebevykdomuose tyrimuose į šį 

klausimą dar neatsakyta; 

__________________ __________________ 

25 Kaip nurodyta 1999 m. kovo 22 d. 

Tarybos reglamente (EB) Nr. 659/1999, 

nustatančiame išsamias Sutarties dėl 

Europos sąjungos veikimo 108 straipsnio 

taikymo taisykles dėl prievolės 

25 Kaip nurodyta 1999 m. kovo 22 d. 

Tarybos reglamente (EB) Nr. 659/1999, 

nustatančiame išsamias Sutarties dėl 

Europos sąjungos veikimo 108 straipsnio 

taikymo taisykles dėl prievolės 
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bendradarbiauti ir teikti visus reikalingus 

dokumentus. 

bendradarbiauti ir teikti visus reikalingus 

dokumentus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 487 

Brian Hayes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

53 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

53. pabrėžia, kad Komisijos vykdomi 

tyrimai ir „LuxLeaks“ atskleisti atvejai 

rodo, kad kai kurios valstybės narės 

neįvykdė savo teisinės prievolės25 perduoti 

visus galimus su valstybės pagalba 

susijusius dokumentus Komisijai; 

53. pabrėžia, kad „LuxLeaks“ atskleisti 

atvejai rodo, kad kai kurios valstybės narės 

neįvykdė savo teisinės prievolės25 perduoti 

visus galimus su valstybės pagalba 

susijusius dokumentus Komisijai; 

__________________ __________________ 

25 Kaip nurodyta 1999 m. kovo 22 d. 

Tarybos reglamente (EB) Nr. 659/1999, 

nustatančiame išsamias Sutarties dėl 

Europos sąjungos veikimo 108 straipsnio 

taikymo taisykles dėl prievolės 

bendradarbiauti ir teikti visus reikalingus 

dokumentus. 

25 Kaip nurodyta 1999 m. kovo 22 d. 

Tarybos reglamente (EB) Nr. 659/1999, 

nustatančiame išsamias Sutarties dėl 

Europos sąjungos veikimo 108 straipsnio 

taikymo taisykles dėl prievolės 

bendradarbiauti ir teikti visus reikalingus 

dokumentus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 488 

Aldo Patriciello 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. pabrėžia, kad šiais tyrimais išaiškinta 

tik labai nedidelė kelių tipinių praktikos, 

kuri gali turėti didžiausią piktnaudžiavimo 

ir iškraipomąjį poveikį, turinti įtakos 

apmokestinamajam pelnui, paskirstytam 

kai kurioms tarptautinių korporacijų 

54. pabrėžia, kad šiais tyrimais išaiškinta 

tik labai nedidelė kelių tipinių praktikos, 

kuri gali turėti didžiausią piktnaudžiavimo 

ir iškraipomąjį poveikį, turinti įtakos 

apmokestinamajam pelnui, paskirstytam 

kai kurioms tarptautinių korporacijų 
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dukterinėms bendrovėms taikant sandorių 

kainodarą, pavyzdžių dalis; yra 

susirūpinęs, kad esami Komisijos 

kompetentingų tarnybų ištekliai gali 

apriboti jos gebėjimą tvarkyti daug didesnį 

bylų skaičių; 

dukterinėms bendrovėms taikant sandorių 

kainodarą, pavyzdžių dalis; yra 

susirūpinęs, kad esami Komisijos 

kompetentingų tarnybų ištekliai gali 

apriboti jos gebėjimą tvarkyti daug didesnį 

bylų skaičių ir taip pat ragina sukurti ad 

hoc tarnybą, kuriai būtų patikėtas 

finansinių išteklių ir personalo valdymas 

ir kuri tirtų tokius neteisėtos finansinės 

praktikos atvejus;  

Or. it 

 

Pakeitimas 489 

Peter Simon 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. pabrėžia, kad šiais tyrimais išaiškinta 

tik labai nedidelė kelių tipinių praktikos, 

kuri gali turėti didžiausią piktnaudžiavimo 

ir iškraipomąjį poveikį, turinti įtakos 

apmokestinamajam pelnui, paskirstytam 

kai kurioms tarptautinių korporacijų 

dukterinėms bendrovėms taikant sandorių 

kainodarą, pavyzdžių dalis; yra 

susirūpinęs, kad esami Komisijos 

kompetentingų tarnybų ištekliai gali 

apriboti jos gebėjimą tvarkyti daug didesnį 

bylų skaičių; 

54. pabrėžia, kad šiais tyrimais išaiškinta 

tik labai nedidelė kelių tipinių praktikos, 

kuri gali turėti didžiausią piktnaudžiavimo 

ir iškraipomąjį poveikį, turinti įtakos 

apmokestinamajam pelnui, paskirstytam 

kai kurioms tarptautinių korporacijų 

dukterinėms bendrovėms taikant sandorių 

kainodarą, pavyzdžių dalis; yra 

susirūpinęs, kad esami Komisijos 

kompetentingų tarnybų ištekliai gali 

apriboti jos gebėjimą tvarkyti daug didesnį 

bylų skaičių ir atlikti sistemingus 

patikrinimus, kad įvertintų, ar kita pelno 

apmokestinimo srities praktika gali 

prieštarauti valstybės pagalbos teisės 

aktams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 490 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. pabrėžia, kad šiais tyrimais išaiškinta 

tik labai nedidelė kelių tipinių praktikos, 

kuri gali turėti didžiausią piktnaudžiavimo 

ir iškraipomąjį poveikį, turinti įtakos 

apmokestinamajam pelnui, paskirstytam 

kai kurioms tarptautinių korporacijų 

dukterinėms bendrovėms taikant sandorių 

kainodarą, pavyzdžių dalis; yra 

susirūpinęs, kad esami Komisijos 

kompetentingų tarnybų ištekliai gali 

apriboti jos gebėjimą tvarkyti daug didesnį 

bylų skaičių; 

54. pabrėžia, kad šiais tyrimais išaiškinta 

tik labai nedidelė kelių tipinių praktikos, 

kuri gali turėti didžiausią piktnaudžiavimo 

ir iškraipomąjį poveikį, turinti įtakos 

apmokestinamajam pelnui, paskirstytam 

kai kurioms tarptautinių korporacijų 

dukterinėms bendrovėms taikant sandorių 

kainodarą, pavyzdžių dalis; primygtinai 

rekomenduoja toliau tirti ir tikrinti ne tik 

sandorių kainodaros klausimus; yra 

susirūpinęs, kad esami Komisijos 

kompetentingų tarnybų ištekliai gali 

apriboti jos gebėjimą tvarkyti daug didesnį 

bylų skaičių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 491 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. pabrėžia, kad šiais tyrimais išaiškinta 

tik labai nedidelė kelių tipinių praktikos, 

kuri gali turėti didžiausią 

piktnaudžiavimo ir iškraipomąjį poveikį, 

turinti įtakos apmokestinamajam pelnui, 

paskirstytam kai kurioms tarptautinių 

korporacijų dukterinėms bendrovėms 

taikant sandorių kainodarą, pavyzdžių 

dalis; yra susirūpinęs, kad esami Komisijos 

kompetentingų tarnybų ištekliai gali 

apriboti jos gebėjimą tvarkyti daug didesnį 

bylų skaičių; 

54. pabrėžia, kad šiais tyrimais išaiškinta 

tik labai nedidelė kelių tipinių praktikos, 

turinčios įtakos apmokestinamajam pelnui, 

paskirstytam kai kurioms tarptautinių 

korporacijų dukterinėms bendrovėms 

taikant sandorių kainodarą, pavyzdžių 

dalis; yra susirūpinęs, kad esami Komisijos 

kompetentingų tarnybų ištekliai gali 

apriboti jos gebėjimą tvarkyti daug didesnį 

galimų su mokesčiais susijusių valstybės 

pagalbos taisyklių pažeidimų bylų skaičių; 

Or. en 
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Pakeitimas 492 

Brian Hayes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. pabrėžia, kad šiais tyrimais išaiškinta 

tik labai nedidelė kelių tipinių praktikos, 

kuri gali turėti didžiausią 

piktnaudžiavimo ir iškraipomąjį poveikį, 

turinti įtakos apmokestinamajam pelnui, 

paskirstytam kai kurioms tarptautinių 

korporacijų dukterinėms bendrovėms 

taikant sandorių kainodarą, pavyzdžių 

dalis; yra susirūpinęs, kad esami Komisijos 

kompetentingų tarnybų ištekliai gali 

apriboti jos gebėjimą tvarkyti daug didesnį 

bylų skaičių; 

54. pabrėžia, kad šiais tyrimais išaiškinta 

tik labai nedidelė kelių praktikos, turinčios 

įtakos apmokestinamajam pelnui, 

paskirstytam kai kurioms tarptautinių 

korporacijų dukterinėms bendrovėms 

taikant sandorių kainodarą, pavyzdžių 

dalis; yra susirūpinęs, kad esami Komisijos 

kompetentingų tarnybų ištekliai gali 

apriboti jos gebėjimą tvarkyti daug didesnį 

bylų skaičių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 493 

Bernd Lucke 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. pabrėžia, kad šiais tyrimais išaiškinta 

tik labai nedidelė kelių tipinių praktikos, 

kuri gali turėti didžiausią piktnaudžiavimo 

ir iškraipomąjį poveikį, turinti įtakos 

apmokestinamajam pelnui, paskirstytam 

kai kurioms tarptautinių korporacijų 

dukterinėms bendrovėms taikant sandorių 

kainodarą, pavyzdžių dalis; yra 

susirūpinęs, kad esami Komisijos 

kompetentingų tarnybų ištekliai gali 

apriboti jos gebėjimą tvarkyti daug didesnį 

bylų skaičių; 

54. pabrėžia, kad šiais tyrimais išaiškinta 

tik labai nedidelė kelių tipinių praktikos, 

kuri gali turėti didžiausią piktnaudžiavimo 

ir iškraipomąjį poveikį ir turi įtakos 

apmokestinamajam pelnui, paskirstytam 

kai kurioms tarptautinių korporacijų 

dukterinėms bendrovėms taikant sandorių 

kainodarą, pavyzdžių dalis; yra 

susirūpinęs, kad esami Komisijos 

kompetentingų tarnybų ištekliai gali 

apriboti jos gebėjimą tvarkyti daug didesnį 

bylų skaičių; siūlo, kad Komisija 

perskirstytų šiai svarbiai sričiai dalį savo 

jau naudojamų išteklių, kad galėtų 

tvarkyti visus susijusius atvejus; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 494 

Marian Harkin 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. pabrėžia, kad šiais tyrimais išaiškinta 

tik labai nedidelė kelių tipinių praktikos, 

kuri gali turėti didžiausią piktnaudžiavimo 

ir iškraipomąjį poveikį, turinti įtakos 

apmokestinamajam pelnui, paskirstytam 

kai kurioms tarptautinių korporacijų 

dukterinėms bendrovėms taikant sandorių 

kainodarą, pavyzdžių dalis; yra 

susirūpinęs, kad esami Komisijos 

kompetentingų tarnybų ištekliai gali 

apriboti jos gebėjimą tvarkyti daug didesnį 

bylų skaičių; 

54. pabrėžia, kad šiais tyrimais išaiškinta 

tik nedidelė kelių praktikos, kuri gali turėti 

didžiausią piktnaudžiavimo ir iškraipomąjį 

poveikį ir turi įtakos apmokestinamajam 

pelnui, paskirstytam kai kurioms 

tarptautinių korporacijų dukterinėms 

bendrovėms taikant sandorių kainodarą, 

pavyzdžių dalis; yra susirūpinęs, kad esami 

Komisijos kompetentingų tarnybų ištekliai 

gali apriboti jos gebėjimą tvarkyti daug 

didesnį bylų skaičių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 495 

Brian Hayes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

55. tvirtai pritaria Komisijos požiūriui, 

pagal kurį svarstyti nagrinėjamas bylas 

reikia skiriant tam pakankamai laiko, 

kruopščiai ir itin rūpestingai; mano, kad 

tyrimų išvados padės tiksliau ir 

veiksmingiau nustatyti su mokesčiais 

susijusios valstybės pagalbos ir sandorių 

kainodaros gaires ir atitinkamai 

pakoreguoti valstybių narių praktiką; 

55. tvirtai pritaria Komisijos požiūriui ir 

mano, kad nagrinėjami atvejai turėtų būti 

nuodugniai ir deramai rūpestingai 

įvertinti; vis dėlto pabrėžia, kad Komisija 

turėtų laikytis terminų, kuriuos ji nustato 

sprendimų priėmimui dėl valstybės 

pagalbos atvejų, atkreipdamas dėmesį į 

tai, kad tokie tebenagrinėjami atvejai gali 

sukelti daug netikrumo susijusiems 

subjektams ir gali sumažinti Europos 

Sąjungos kaip verslo vietos 

konkurencingumą; mano, kad tyrimų 
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išvados padės tiksliau ir veiksmingiau 

nustatyti su mokesčiais susijusios valstybės 

pagalbos ir sandorių kainodaros gaires ir 

atitinkamai pakoreguoti valstybių narių 

praktiką; 

Or. en 

 

Pakeitimas 496 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

55. tvirtai pritaria Komisijos požiūriui, 

pagal kurį svarstyti nagrinėjamas bylas 

reikia skiriant tam pakankamai laiko, 

kruopščiai ir itin rūpestingai; mano, kad 

tyrimų išvados padės tiksliau ir 

veiksmingiau nustatyti su mokesčiais 

susijusios valstybės pagalbos ir sandorių 

kainodaros gaires ir atitinkamai 

pakoreguoti valstybių narių praktiką; 

55. tvirtai pritaria Komisijos požiūriui, 

pagal kurį svarstyti nagrinėjamas bylas 

reikia skiriant tam pakankamai laiko, 

kruopščiai ir itin rūpestingai; mano, kad 

tyrimų išvados padės tiksliau ir 

veiksmingiau nustatyti su mokesčiais 

susijusios valstybės pagalbos gaires ir 

atitinkamai pakoreguoti valstybių narių 

praktiką; ragina Komisiją reikalauti 

grąžinti kiekvieną išleistą eurą tuo atveju, 

kai vykstančiuose tyrimuose patvirtinamas 

neteisėtos valstybės pagalbos faktas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 497 

Peter Simon 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

55. tvirtai pritaria Komisijos požiūriui, 

pagal kurį svarstyti nagrinėjamas bylas 

reikia skiriant tam pakankamai laiko, 

kruopščiai ir itin rūpestingai; mano, kad 

55. tvirtai pritaria Komisijos požiūriui, 

pagal kurį svarstyti nagrinėjamas bylas 

reikia skiriant tam pakankamai laiko, 

kruopščiai ir itin rūpestingai; mano, kad 
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tyrimų išvados padės tiksliau ir 

veiksmingiau nustatyti su mokesčiais 

susijusios valstybės pagalbos ir sandorių 

kainodaros gaires ir atitinkamai 

pakoreguoti valstybių narių praktiką; 

tyrimų išvados padės tiksliau ir 

veiksmingiau nustatyti su mokesčiais 

susijusios valstybės pagalbos ir sandorių 

kainodaros gaires ir atitinkamai 

pakoreguoti valstybių narių praktiką; 

pabrėžia, kad kituose sektoriuose tokios 

gairės pasirodė esančios labai 

veiksmingos nutraukiant valstybėse 

narėse taikomą praktiką, kuri prieštarauja 

ES valstybės pagalbos teisės aktams, ir 

užkertant jai kelią; tačiau šiam poveikiui 

pasiekti reikia labai išsamių gairių, be 

kita ko, skaitinių ribų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 498 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

55. tvirtai pritaria Komisijos požiūriui, 

pagal kurį svarstyti nagrinėjamas bylas 

reikia skiriant tam pakankamai laiko, 

kruopščiai ir itin rūpestingai; mano, kad 

tyrimų išvados padės tiksliau ir 

veiksmingiau nustatyti su mokesčiais 

susijusios valstybės pagalbos ir sandorių 

kainodaros gaires ir atitinkamai 

pakoreguoti valstybių narių praktiką; 

55. tvirtai pritaria Komisijos požiūriui, 

pagal kurį svarstyti nagrinėjamas bylas 

reikia skiriant tam pakankamai laiko, 

kruopščiai ir itin rūpestingai; mano, kad 

tyrimų išvados padės tiksliau ir 

veiksmingiau nustatyti su mokesčiais 

susijusios valstybės pagalbos ir sandorių 

kainodaros gaires ir priversti valstybes 

nares atitinkamai pakoreguoti savo 

praktiką; pabrėžia, kad kituose sektoriuose 

tokios gairės pasirodė esančios labai 

veiksmingos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 499 

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

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

55. tvirtai pritaria Komisijos požiūriui, 

pagal kurį svarstyti nagrinėjamas bylas 

reikia skiriant tam pakankamai laiko, 

kruopščiai ir itin rūpestingai; mano, kad 

tyrimų išvados padės tiksliau ir 

veiksmingiau nustatyti su mokesčiais 

susijusios valstybės pagalbos ir sandorių 

kainodaros gaires ir atitinkamai 

pakoreguoti valstybių narių praktiką; 

55. tvirtai pritaria Komisijos požiūriui, 

pagal kurį svarstyti nagrinėjamas bylas 

reikia skiriant tam pakankamai laiko, 

kruopščiai ir itin rūpestingai; mano, kad 

tyrimų išvados padės tiksliau ir 

veiksmingiau nustatyti su mokesčiais 

susijusios valstybės pagalbos ir sandorių 

kainodaros gaires ir atitinkamai 

pakoreguoti valstybių narių praktiką; 

pritaria už konkurenciją atsakingai 

Komisijos narei, kad vien valstybės 

pagalbos tyrimai neišspręs agresyvaus 

mokesčių planavimo problemos ir kad 

reikalingi teisiniai pokyčiai valstybėse 

narėse ir ES lygmeniu1; 

 __________________ 

 1 

https://www.theparliamentmagazine.eu/ar

ticles/news/competition-commissioner-

warns-meps-state-aid-investigation-delay 

Or. en 

 

Pakeitimas 500 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

55. tvirtai pritaria Komisijos požiūriui, 

pagal kurį svarstyti nagrinėjamas bylas 

reikia skiriant tam pakankamai laiko, 

kruopščiai ir itin rūpestingai; mano, kad 

tyrimų išvados padės tiksliau ir 

veiksmingiau nustatyti su mokesčiais 

susijusios valstybės pagalbos ir sandorių 

kainodaros gaires ir atitinkamai 

pakoreguoti valstybių narių praktiką; 

55. tvirtai pritaria Komisijos požiūriui, 

pagal kurį svarstyti nagrinėjamas bylas 

reikia skiriant tam pakankamai laiko, 

kruopščiai ir itin rūpestingai; mano, kad 

tyrimų išvados padės tiksliau ir 

veiksmingiau nustatyti su mokesčiais 

susijusios valstybės pagalbos ir sandorių 

kainodaros gaires ir atitinkamai 

pakoreguoti valstybių narių praktiką; vis 

dėlto ragina Komisiją kuo greičiau 

užbaigti šiuos tebevykdomus su 
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mokesčiais susijusios valstybės pagalbos 

tyrimus, kai tik tai praktiškai įmanoma 

nepažeidžiant jų kokybės ir patikimumo, 

ir labai susidomėjęs laukia jų rezultatų; 

ragina Komisiją reguliariai pranešti 

Europos Parlamentui apie šiuos tyrimus;  

Or. en 

 

Pakeitimas 501 

Brian Hayes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

56. pabrėžia, kad ES taisyklių pažeidimo 

atveju vykstantys tyrimai galėtų padėti 

valstybei narei, kuri patvirtino svarstytą 

mokesčių priemonę, susigrąžinti sumą, 

atitinkančią įmonėms gavėjoms suteiktą 

neteisėtą valstybės pagalbą; pabrėžia, kad 

nors tai gali turėti didelį neigiamą poveikį 

tos konkrečios valstybės narės reputacijai, 

iš tiesų tai laikoma paskata už 

reikalavimų nesilaikymą, o kilus 

abejonėms, vargu ar tai atgrasys valstybes 

nares teikti piktnaudžiaujamojo pobūdžio 

mokesčių lengvatas – greičiau priešingai; 

56. pabrėžia, kad ES taisyklių pažeidimo 

atveju vykstantys tyrimai galėtų padėti 

valstybei narei, kuri patvirtino svarstytą 

mokesčių priemonę, susigrąžinti sumą, 

atitinkančią įmonėms gavėjoms suteiktą 

neteisėtą valstybės pagalbą; pabrėžia, kad 

tai gali turėti didelį neigiamą poveikį tos 

konkrečios valstybės narės reputacijai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 502 

Frank Engel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

56. pabrėžia, kad ES taisyklių pažeidimo 

atveju vykstantys tyrimai galėtų padėti 

valstybei narei, kuri patvirtino svarstytą 

mokesčių priemonę, susigrąžinti sumą, 

56. pabrėžia, kad ES taisyklių pažeidimo 

atveju vykstantys tyrimai galėtų padėti 

valstybei narei, kuri patvirtino svarstytą 

mokesčių priemonę, susigrąžinti sumą, 
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atitinkančią įmonėms gavėjoms suteiktą 

neteisėtą valstybės pagalbą; pabrėžia, kad 

nors tai gali turėti didelį neigiamą poveikį 

tos konkrečios valstybės narės reputacijai, 

iš tiesų tai laikoma paskata už 

reikalavimų nesilaikymą, o kilus 

abejonėms, vargu ar tai atgrasys valstybes 

nares teikti piktnaudžiaujamojo pobūdžio 

mokesčių lengvatas – greičiau priešingai; 

atitinkančią įmonėms gavėjoms suteiktą 

neteisėtą valstybės pagalbą; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 503 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

56. pabrėžia, kad ES taisyklių pažeidimo 

atveju vykstantys tyrimai galėtų padėti 

valstybei narei, kuri patvirtino svarstytą 

mokesčių priemonę, susigrąžinti sumą, 

atitinkančią įmonėms gavėjoms suteiktą 

neteisėtą valstybės pagalbą; pabrėžia, kad 

nors tai gali turėti didelį neigiamą poveikį 

tos konkrečios valstybės narės reputacijai, 

iš tiesų tai laikoma paskata už reikalavimų 

nesilaikymą, o kilus abejonėms, vargu ar 

tai atgrasys valstybes nares teikti 

piktnaudžiaujamojo pobūdžio mokesčių 

lengvatas – greičiau priešingai; 

56. pabrėžia, kad ES taisyklių pažeidimo 

atveju vykstantys tyrimai galėtų padėti 

valstybei narei, kuri patvirtino svarstytą 

mokesčių priemonę, susigrąžinti sumą, 

atitinkančią įmonėms gavėjoms suteiktą 

neteisėtą valstybės pagalbą; pabrėžia, kad 

nors tai gali turėti didelį neigiamą poveikį 

tos konkrečios valstybės narės reputacijai, 

iš tiesų tai laikoma paskata už reikalavimų 

nesilaikymą, o kilus abejonėms, vargu ar 

tai atgrasys valstybes nares teikti 

piktnaudžiaujamojo pobūdžio mokesčių 

lengvatas – greičiau priešingai; apskritai 

pabrėžia, kad pagal valstybės pagalbos 

taisykles neleidžiama skirti baudžiamųjų 

sankcijų nei valstybei, nei atitinkamai 

įmonei ir todėl ši priemonė silpnesnė nei 

antimonopolinės taisyklės; 

Or. en 

 

Pakeitimas 504 

Petr Ježek 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

56. pabrėžia, kad ES taisyklių pažeidimo 

atveju vykstantys tyrimai galėtų padėti 

valstybei narei, kuri patvirtino svarstytą 

mokesčių priemonę, susigrąžinti sumą, 

atitinkančią įmonėms gavėjoms suteiktą 

neteisėtą valstybės pagalbą; pabrėžia, kad 

nors tai gali turėti didelį neigiamą poveikį 

tos konkrečios valstybės narės reputacijai, 

iš tiesų tai laikoma paskata už reikalavimų 

nesilaikymą, o kilus abejonėms, vargu ar 

tai atgrasys valstybes nares teikti 

piktnaudžiaujamojo pobūdžio mokesčių 

lengvatas – greičiau priešingai; 

56. pabrėžia, kad ES taisyklių pažeidimo 

atveju vykstantys tyrimai galėtų padėti 

valstybei narei, kuri patvirtino svarstytą 

mokesčių priemonę, susigrąžinti sumą, 

atitinkančią įmonėms gavėjoms suteiktą 

neteisėtą valstybės pagalbą; pabrėžia, kad 

nors tai gali turėti didelį neigiamą poveikį 

tos konkrečios valstybės narės reputacijai, 

iš tiesų tai laikoma paskata už reikalavimų 

nesilaikymą, o kilus abejonėms, vargu ar 

tai atgrasys valstybes nares teikti 

piktnaudžiaujamojo pobūdžio mokesčių 

lengvatas (priešingai – tai atleis valstybes 

nares nuo pareigos laikytis ES valstybės 

pagalbos taisyklių); 

Or. en 

 

Pakeitimas 505 

Emmanuel Maurel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

56. pabrėžia, kad ES taisyklių pažeidimo 

atveju vykstantys tyrimai galėtų padėti 

valstybei narei, kuri patvirtino svarstytą 

mokesčių priemonę, susigrąžinti sumą, 

atitinkančią įmonėms gavėjoms suteiktą 

neteisėtą valstybės pagalbą; pabrėžia, kad 

nors tai gali turėti didelį neigiamą poveikį 

tos konkrečios valstybės narės reputacijai, 

iš tiesų tai laikoma paskata už reikalavimų 

nesilaikymą, o kilus abejonėms, vargu ar 

tai atgrasys valstybes nares teikti 

piktnaudžiaujamojo pobūdžio mokesčių 

lengvatas – greičiau priešingai; 

56. pabrėžia, kad ES taisyklių pažeidimo 

atveju vykstantys tyrimai galėtų padėti 

valstybei narei, kuri patvirtino svarstytą 

mokesčių priemonę, susigrąžinti sumą, 

atitinkančią įmonėms gavėjoms suteiktą 

neteisėtą valstybės pagalbą; pabrėžia, kad 

nors tai gali turėti didelį neigiamą poveikį 

tos konkrečios valstybės narės reputacijai, 

iš tiesų tai laikoma paskata už reikalavimų 

nesilaikymą, o kilus abejonėms, vargu ar 

tai atgrasys valstybes nares teikti 

piktnaudžiaujamojo pobūdžio mokesčių 

lengvatas – greičiau priešingai; be to, 

pažymi, kad toks neteisėtai suteiktos 

valstybės pagalbos grąžinimas neištaiso 
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finansinės žalos valstybių narių, kurioms 

turi poveikio priimtas sprendimas dėl 

mokesčių, biudžetams; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 506 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

56. pabrėžia, kad ES taisyklių pažeidimo 

atveju vykstantys tyrimai galėtų padėti 

valstybei narei, kuri patvirtino svarstytą 

mokesčių priemonę, susigrąžinti sumą, 

atitinkančią įmonėms gavėjoms suteiktą 

neteisėtą valstybės pagalbą; pabrėžia, kad 

nors tai gali turėti didelį neigiamą poveikį 

tos konkrečios valstybės narės reputacijai, 

iš tiesų tai laikoma paskata už reikalavimų 

nesilaikymą, o kilus abejonėms, vargu ar 

tai atgrasys valstybes nares teikti 

piktnaudžiaujamojo pobūdžio mokesčių 

lengvatas – greičiau priešingai; 

56. pabrėžia, kad ES taisyklių pažeidimo 

atveju vykstantys tyrimai galėtų padėti 

valstybei narei, kuri patvirtino svarstytą 

mokesčių priemonę, susigrąžinti sumą, 

atitinkančią įmonėms gavėjoms suteiktą 

neteisėtą valstybės pagalbą; pabrėžia, kad 

nors tai gali turėti didelį neigiamą poveikį 

tos konkrečios valstybės narės reputacijai, 

iš tiesų tai laikoma paskata už reikalavimų 

nesilaikymą, o kilus abejonėms, vargu ar 

tai atgrasys valstybes nares taikyti 

neteisėtą valstybės pagalbos praktiką; 

Or. en 

 

Pakeitimas 507 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

58 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

58. primena, kad sprendimais dėl mokesčių 

turėtų būti siekiama užtikrinti teisinį 

tikrumą ir kurti teisėtus lūkesčius jų 

gavėjams; atsižvelgdamas į tai, kad pagal 

valstybės pagalbos taisykles nacionaliniai 

58. primena, kad išankstiniais sprendimais 

dėl mokesčių turėtų būti siekiama vien 

užtikrinti teisinį tikrumą ir kurti teisėtus 

lūkesčius jų adresatams; 
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sprendimai gali būti ginčijami ES 

lygmeniu, pabrėžia, kad esama rizikos, jog 

valstybės narės masiškai teiks pranešimus 

apie prašymus dėl atskirų sprendimų, kad 

Komisija juos iš anksto patvirtintų 

siekiant, kad mokesčių administratoriai ir 

įmonės išvengtų teisinio netikrumo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 508 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

58 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

58. primena, kad sprendimais dėl mokesčių 

turėtų būti siekiama užtikrinti teisinį 

tikrumą ir kurti teisėtus lūkesčius jų 

gavėjams; atsižvelgdamas į tai, kad pagal 

valstybės pagalbos taisykles nacionaliniai 

sprendimai gali būti ginčijami ES 

lygmeniu, pabrėžia, kad esama rizikos, jog 

valstybės narės masiškai teiks pranešimus 

apie prašymus dėl atskirų sprendimų, kad 

Komisija juos iš anksto patvirtintų siekiant, 

kad mokesčių administratoriai ir įmonės 

išvengtų teisinio netikrumo; 

58. primena, kad išankstiniais sprendimais 

dėl mokesčių turėtų būti siekiama užtikrinti 

teisinį tikrumą ir kurti teisėtus lūkesčius jų 

adresatams; atsižvelgdamas į tai, kad pagal 

valstybės pagalbos taisykles nacionaliniai 

sprendimai gali būti ginčijami ES 

lygmeniu, pabrėžia, kad esama rizikos, jog 

valstybės narės masiškai teiks pranešimus 

apie prašymus dėl atskirų sprendimų, kad 

Komisija juos iš anksto patvirtintų siekiant, 

kad mokesčių administratoriai ir įmonės 

išvengtų teisinio netikrumo; pabrėžia, kad 

tinkami būdai reaguoti į padidėjusį 

pranešimų srautą ir didesnį skaidrumą, 

kurio reikalaujama iš valstybių narių 

mokesčių srityje, yra pajėgumų didinimas 

Komisijoje ir informacijos perdavimo 

procesų tobulinimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 509 

Evelyn Regner 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

58 a dalis (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 58a. pabrėžia, kad problema laikomi ne 

patys išankstiniai sprendimai dėl 

mokesčių, o jų turinys, kiek tai susiję su 

tinkamo skaidrumo taisyklių ir 

atskaitomybės reikalavimų stoka; taigi 

pabrėžia, kad svarbu reguliariai keistis 

duomenimis tarp Europos Komisijos ir 

valstybių narių bei įdiegti viešai 

prieinamą ES registrą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 510 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 paantraštė 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Trečiosios šalys Trečiosios valstybės ir Karūnos bei 

priklausomos teritorijos 

Or. en 

 

Pakeitimas 511 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

59 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

59. yra susirūpinęs, kad tarptautinių 

korporacijų žalingos mokesčių praktikos 

neigiamas šalutinis poveikis atrodo esantis 

daug rimtesnis besivystančioms šalims, 

palyginti su išsivysčiusiomis šalimis26, nes 

pirmosios didesnę dalį savo pajamų gauna 

iš pelno mokesčio ir turi silpnesnes viešųjų 

finansų sistemas, reglamentavimo aplinką 

ir administracinius gebėjimus, siekdamos 

59. yra susirūpinęs, kad tarptautinių 

korporacijų žalingos mokesčių praktikos 

neigiamas šalutinis poveikis atrodo esantis 

daug rimtesnis besivystančioms šalims, 

palyginti su išsivysčiusiomis šalimis26, nes 

pirmosios didesnę dalį savo pajamų gauna 

iš pelno mokesčio ir turi silpnesnes viešųjų 

finansų sistemas, reglamentavimo aplinką 

ir administracinius gebėjimus, siekdamos 
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užtikrinti mokestinių prievolių vykdymą ir 

spręsti šios žalingos mokesčių praktikos 

problemą; pabrėžia, kad tuo pat metu keli 

pasaulinės mokesčių konkurencijos 

„laimėtojai“ – labai patrauklią pelno 

mokesčio politiką ES viduje ir už jos ribų 

taikančios šalys – pateikia tam tikrus 

neproporcingus ekonomikos rodiklius, 

palyginti su jų dydžiu ir realia ekonomine 

veikla, ypač atsižvelgiant į, pavyzdžiui, 

bendrovių rezidenčių vienam gyventojui 

skaičių, užregistruotą užsienio pelno 

sumą, tiesiogines užsienio investicijas 

arba pervedamus finansinius srautus, 

palyginti su BVP, ir kt.; pažymi, kad tai 

rodo jų mokesčio bazės ir gaunamų 

finansinių srautų dirbtinį pobūdį ir 

neatitikimą, kuriam dabartinės mokesčių 

sistemos sudaro sąlygas, tarp vietos, 
kurioje vertė kuriama, ir vietos, kurioje 

veikla apmokestinama; 

užtikrinti mokestinių prievolių vykdymą ir 

spręsti šios žalingos mokesčių praktikos 

problemą; pabrėžia, kad turėtų sutapti 

vieta, kurioje kuriama vertė, ir vieta, 

kurioje apmokestinama veikla; 

__________________ __________________ 

26 TVF politikos dokumentas „Pelno 

apmokestinimo tarptautiniu mastu šalutinis 

poveikis“ (angl. Spillovers in international 

corporate taxation), 2014 m. gegužės 9 d. 

26 TVF politikos dokumentas „Pelno 

apmokestinimo tarptautiniu mastu šalutinis 

poveikis“ (angl. Spillovers in international 

corporate taxation), 2014 m. gegužės 9 d. 

Or. en 

 

Pakeitimas 512 

Ulla Tørnæs 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

59 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

59. yra susirūpinęs, kad tarptautinių 

korporacijų žalingos mokesčių praktikos 

neigiamas šalutinis poveikis atrodo esantis 

daug rimtesnis besivystančioms šalims, 

palyginti su išsivysčiusiomis šalimis26, nes 

pirmosios didesnę dalį savo pajamų gauna 

iš pelno mokesčio ir turi silpnesnes viešųjų 

finansų sistemas, reglamentavimo aplinką 

ir administracinius gebėjimus, siekdamos 

59. yra susirūpinęs, kad kai kurių 

tarptautinių korporacijų žalingos mokesčių 

praktikos neigiamas šalutinis poveikis 

atrodo esantis daug rimtesnis 

besivystančioms šalims, palyginti su 

išsivysčiusiomis šalimis26, nes pirmosios 

didesnę dalį savo pajamų gauna iš pelno 

mokesčio ir turi silpnesnes viešųjų finansų 

sistemas, reglamentavimo aplinką ir 
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užtikrinti mokestinių prievolių vykdymą ir 

spręsti šios žalingos mokesčių praktikos 

problemą; pabrėžia, kad tuo pat metu keli 

pasaulinės mokesčių konkurencijos 

„laimėtojai“ – labai patrauklią pelno 

mokesčio politiką ES viduje ir už jos ribų 

taikančios šalys – pateikia tam tikrus 

neproporcingus ekonomikos rodiklius, 

palyginti su jų dydžiu ir realia ekonomine 

veikla, ypač atsižvelgiant į, pavyzdžiui, 

bendrovių rezidenčių vienam gyventojui 

skaičių, užregistruotą užsienio pelno sumą, 

tiesiogines užsienio investicijas arba 

pervedamus finansinius srautus, palyginti 

su BVP, ir kt.; pažymi, kad tai rodo jų 

mokesčio bazės ir gaunamų finansinių 

srautų dirbtinį pobūdį ir neatitikimą, 

kuriam dabartinės mokesčių sistemos 

sudaro sąlygas, tarp vietos, kurioje vertė 

kuriama, ir vietos, kurioje veikla 

apmokestinama; 

administracinius gebėjimus, siekdamos 

užtikrinti mokestinių prievolių vykdymą ir 

spręsti šios žalingos mokesčių praktikos 

problemą; pabrėžia, kad tuo pat metu keli 

pasaulinės mokesčių konkurencijos 

„laimėtojai“ – labai patrauklią pelno 

mokesčio politiką ES viduje ir už jos ribų 

taikančios šalys – pateikia tam tikrus 

neproporcingus ekonomikos rodiklius, 

palyginti su jų dydžiu ir realia ekonomine 

veikla, ypač atsižvelgiant į, pavyzdžiui, 

bendrovių rezidenčių vienam gyventojui 

skaičių, užregistruotą užsienio pelno sumą, 

tiesiogines užsienio investicijas arba 

pervedamus finansinius srautus, palyginti 

su BVP, ir kt.; pažymi, kad tai rodo jų 

mokesčio bazės ir gaunamų finansinių 

srautų dirbtinį pobūdį ir neatitikimą, 

kuriam dabartinės mokesčių sistemos 

sudaro sąlygas, tarp vietos, kurioje vertė 

kuriama, ir vietos, kurioje veikla 

apmokestinama; 

__________________ __________________ 

26 TVF politikos dokumentas „Pelno 

apmokestinimo tarptautiniu mastu šalutinis 

poveikis“ (angl. Spillovers in international 

corporate taxation), 2014 m. gegužės 9 d. 

26 TVF politikos dokumentas „Pelno 

apmokestinimo tarptautiniu mastu šalutinis 

poveikis“ (angl. Spillovers in international 

corporate taxation), 2014 m. gegužės 9 d. 

Or. en 

 

Pakeitimas 513 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

59 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 59a. pabrėžia, kad žalinga mokesčių 

praktika, kurios poveikį patiria 

besivystančios šalys, patenka į neteisėtų 

finansinių srautų apibrėžtį, kuri apima ne 

tik dirbtinius kapitalo srautus, pavyzdžiui, 

agresyvaus mokesčių planavimo schemas, 
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bet ir finansinius nusikaltimus, pavyzdžiui 

pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą; 

pažymi, kad nustatant naujas pelno 

mokesčių taisykles svarbu skirti ypatingą 

dėmesį besivystančioms šalims, nes pelno 

mokesčio vengimas daro didžiausią įtaką 

būtent joms; pabrėžia, jog, nors manoma, 

kad lengvatinių mokesčių zonose laikoma 

maždaug 6 % ES turto, jose laikoma 

daugiau kaip 30 % Afrikos turto, o tai 

didžiulis potencialus mokestinių įplaukų 

šaltinis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 514 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

60. pabrėžia, kad mokesčių srityje 

konkuruoja toli gražu ne tik valstybės 

narės, įskaitant jų priklausinius ar 

asocijuotas teritorijas, ir kad didžioji dalis 

svarstomos praktikos yra tarptautinio 

masto, nes pelnas perkeliamas į mažai ar 

visai neapmokestinamas, ar slaptas 

jurisdikcijas, kuriose dažnai nevykdoma 

jokia stambi ekonominė veikla; 

apgailestauja, kad valstybėms narėms 

trūksta suderinto požiūrio į visas šias 

jurisdikcijas, ne tik bendrų veiksmų ar 

reagavimo į jų žalingą praktiką, bet ir, 

nepaisant Komisijos pastangų, jos atvejų 

nustatymo ir atitinkamų kriterijų atžvilgiu; 

todėl labai pritaria 2012 m. Komisijos 

pasiūlymui, kuris apima svarbius kriterijus, 

kuriais, be skaidrumo ir keitimosi 

informacija, užtikrinama sąžininga 

konkurencija, taip pat 2015 m. birželio 

17 d. Komisijos mokesčių dokumentų 

rinkinyje neseniai paskelbtam 

nebendradarbiaujančių mokesčių 

jurisdikcijų sąrašui, sudarytam laikantis 

60. pabrėžia, kad mokesčių srityje 

konkuruoja toli gražu ne tik valstybės 

narės, įskaitant jų priklausinius ar 

asocijuotas teritorijas, ir kad didžioji dalis 

svarstomos praktikos yra tarptautinio 

masto, nes pelnas perkeliamas į mažai ar 

visai neapmokestinamas, ar slaptas 

jurisdikcijas, kuriose dažnai nevykdoma 

jokia stambi ekonominė veikla; 

apgailestauja, kad valstybėms narėms 

trūksta suderinto požiūrio į visas šias 

jurisdikcijas, ne tik bendrų veiksmų ar 

reagavimo į jų žalingą praktiką, bet ir, 

nepaisant Komisijos pastangų, jos atvejų 

nustatymo ir atitinkamų kriterijų atžvilgiu; 

todėl labai pritaria 2012 m. Komisijos 

pasiūlymui, kuris apima svarbius kriterijus, 

kuriais, be skaidrumo ir keitimosi 

informacija, užtikrinama sąžininga 

konkurencija; tačiau apgailestauja, kad ir 

šis pasiūlymas buvo pagrįstas pasenusiais 

1998 m. EBPO kriterijais, kuriais 

apibrėžiamos žalingos mokesčių 

priemonės, ypač dėl to, kad 2015 m. 
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esamais nacionalinio lygio sąrašais 

paremto „bendro vardiklio“ požiūrio; 

pabrėžia, kad tokio sąrašo sudarymas yra 

būtina sąlyga norint imtis atitinkamų prieš 

tokias jurisdikcijas nukreiptų veiksmų; 

birželio 17 d. Komisijos mokesčių 

dokumentų rinkinyje neseniai paskelbtas 

nebendradarbiaujančių mokesčių 

jurisdikcijų sąrašas, sudarytas laikantis 

esamais nacionalinio lygio sąrašais 

paremto „bendro vardiklio“ požiūrio, 

nepagrįstas esmės kriterijais, todėl į 

sąrašą nepatenka daug svarbių mokesčių 

planavimo jurisdikcijų ES viduje ir už jos 

ribų; pabrėžia, kad, remiantis šia logika, 

mokesčių planavimo jurisdikcijos turi 

paskatų vykdyti lobistinę veiklą atskirose 

valstybėse narėse, siekdamos pašalinimo 

iš jų nacionalinių sąrašų, pavyzdžiui, 

argumentuodamos tuo, kad jos keičiasi 

informacija apie privačiojo sektoriaus 

finansinį turtą (to toli gražu nepakanka 

kovai su verslo mokesčių vengimu), o tai 

turi poveikio ES klasifikacijai; pabrėžia, 

kad tokio sąrašo sudarymas yra būtina 

sąlyga norint imtis atitinkamų prieš tokias 

jurisdikcijas nukreiptų veiksmų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 515 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

60. pabrėžia, kad mokesčių srityje 

konkuruoja toli gražu ne tik valstybės 

narės, įskaitant jų priklausinius ar 

asocijuotas teritorijas, ir kad didžioji dalis 

svarstomos praktikos yra tarptautinio 

masto, nes pelnas perkeliamas į mažai ar 

visai neapmokestinamas, ar slaptas 

jurisdikcijas, kuriose dažnai nevykdoma 

jokia stambi ekonominė veikla; 

apgailestauja, kad valstybėms narėms 

trūksta suderinto požiūrio į visas šias 

jurisdikcijas, ne tik bendrų veiksmų ar 

60. pabrėžia, kad mokesčių srityje 

konkuruoja toli gražu ne tik valstybės 

narės, įskaitant jų priklausinius ar 

asocijuotas teritorijas, ir kad didžioji dalis 

svarstomos praktikos yra tarptautinio 

masto, nes pelnas perkeliamas į mažai ar 

visai neapmokestinamas, ar slaptas 

jurisdikcijas, kuriose dažnai nevykdoma 

jokia stambi ekonominė veikla; 

apgailestauja, kad valstybėms narėms 

trūksta suderinto požiūrio į visas šias 

jurisdikcijas, ne tik bendrų veiksmų ar 
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reagavimo į jų žalingą praktiką, bet ir, 

nepaisant Komisijos pastangų, jos atvejų 

nustatymo ir atitinkamų kriterijų atžvilgiu; 

todėl labai pritaria 2012 m. Komisijos 

pasiūlymui, kuris apima svarbius kriterijus, 

kuriais, be skaidrumo ir keitimosi 

informacija, užtikrinama sąžininga 

konkurencija, taip pat 2015 m. birželio 

17 d. Komisijos mokesčių dokumentų 

rinkinyje neseniai paskelbtam 

nebendradarbiaujančių mokesčių 

jurisdikcijų sąrašui, sudarytam laikantis 

esamais nacionalinio lygio sąrašais 

paremto „bendro vardiklio“ požiūrio; 

pabrėžia, kad tokio sąrašo sudarymas yra 

būtina sąlyga norint imtis atitinkamų prieš 

tokias jurisdikcijas nukreiptų veiksmų; 

reagavimo į jų žalingą praktiką, bet ir, 

nepaisant Komisijos pastangų, jos atvejų 

nustatymo ir atitinkamų kriterijų atžvilgiu; 

todėl labai pritaria 2012 m. Komisijos 

pasiūlymui, kuris apima svarbius kriterijus, 

kuriais, be skaidrumo ir keitimosi 

informacija, užtikrinama sąžininga 

konkurencija, taip pat 2015 m. birželio 

17 d. Komisijos mokesčių dokumentų 

rinkinyje neseniai paskelbtam 

nebendradarbiaujančių mokesčių 

jurisdikcijų sąrašui, sudarytam laikantis 

esamais nacionalinio lygio sąrašais 

paremto „bendro vardiklio“ požiūrio; 

apgailestauja dėl spaudimo kai kurioms 

valstybėms narėms arba Europos 

Komisijai atsiimti savo atitinkamus 

sąrašus; pabrėžia, kad tokio sąrašo 

sudarymas yra būtina sąlyga norint imtis 

tinkamų veiksmų prieš tokias jurisdikcijas 

ir turėtų greitai būti papildytas bendra 

mokesčių rojų apibrėžtimi ir bendra šioms 

išvardytoms jurisdikcijoms taikomų 

sankcijų strategija; ragina Europos 

Komisiją tęsti su šiuo sąrašu susijusią 

veiklą ir įvertinti, ar Europos šalyse taip 

pat laikomasi gero valdymo principų 

mokesčių srityje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 516 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

60. pabrėžia, kad mokesčių srityje 

konkuruoja toli gražu ne tik valstybės 

narės, įskaitant jų priklausinius ar 

asocijuotas teritorijas, ir kad didžioji dalis 

svarstomos praktikos yra tarptautinio 

masto, nes pelnas perkeliamas į mažai ar 

visai neapmokestinamas, ar slaptas 

jurisdikcijas, kuriose dažnai nevykdoma 

60. pabrėžia, kad mokesčių srityje 

konkuruoja toli gražu ne tik valstybės 

narės, įskaitant jų priklausinius ar 

asocijuotas teritorijas, ir kad didžioji dalis 

svarstomos praktikos yra tarptautinio 

masto, nes pelnas perkeliamas į mažai ar 

visai neapmokestinamas, ar slaptas 

jurisdikcijas, kuriose dažnai nevykdoma 
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jokia stambi ekonominė veikla; 

apgailestauja, kad valstybėms narėms 

trūksta suderinto požiūrio į visas šias 

jurisdikcijas, ne tik bendrų veiksmų ar 

reagavimo į jų žalingą praktiką, bet ir, 

nepaisant Komisijos pastangų, jos atvejų 

nustatymo ir atitinkamų kriterijų atžvilgiu; 

todėl labai pritaria 2012 m. Komisijos 

pasiūlymui, kuris apima svarbius kriterijus, 

kuriais, be skaidrumo ir keitimosi 

informacija, užtikrinama sąžininga 

konkurencija, taip pat 2015 m. birželio 

17 d. Komisijos mokesčių dokumentų 

rinkinyje neseniai paskelbtam 

nebendradarbiaujančių mokesčių 

jurisdikcijų sąrašui, sudarytam laikantis 

esamais nacionalinio lygio sąrašais 

paremto „bendro vardiklio“ požiūrio; 

pabrėžia, kad tokio sąrašo sudarymas yra 

būtina sąlyga norint imtis atitinkamų prieš 

tokias jurisdikcijas nukreiptų veiksmų; 

jokia stambi ekonominė veikla (šis 

kriterijus turėtų tapti pagrindiniu ir jam 

reikalinga bendra ES apibrėžtis); 

apgailestauja, kad valstybėms narėms 

trūksta suderinto požiūrio į visas šias 

jurisdikcijas, ne tik bendrų veiksmų ar 

reagavimo į jų žalingą praktiką, bet ir, 

nepaisant Komisijos pastangų, jos atvejų 

nustatymo ir atitinkamų kriterijų atžvilgiu; 

todėl labai pritaria 2012 m. Komisijos 

pasiūlymui, kuris apima svarbius kriterijus, 

kuriais, be skaidrumo ir keitimosi 

informacija, užtikrinama sąžininga 

konkurencija, taip pat 2015 m. birželio 

17 d. Komisijos mokesčių dokumentų 

rinkinyje neseniai paskelbtam 

nebendradarbiaujančių mokesčių 

jurisdikcijų sąrašui, sudarytam laikantis 

esamais nacionalinio lygio sąrašais 

paremto „bendro vardiklio“ požiūrio; 

pabrėžia, kad tokio sąrašo sudarymas yra 

būtina sąlyga norint imtis tinkamų 

veiksmų prieš tokias jurisdikcijas ir kad jis 

turėtų būti pagrįstas ne tik nacionaliniais 

sąrašais, bet ir griežta ir objektyvia 

mokesčių rojų apibrėžtimi pagal tris 

pagrindinius kriterijus – suteikiamas 

mokesčių lengvatas nerezidentams 

(fiziniams asmenims arba įmonėms), 

nereikalaujant, kad šalyje būtų vykdoma 

stambi ekonominė veikla, gerokai 

mažesnius faktinius apmokestinimo 

tarifus (taikomus fiziniams asmenims 

arba įmonėms), neužtikrintą automatinį 

keitimąsi informacija su kitomis 

jurisdikcijomis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 517 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

60. pabrėžia, kad mokesčių srityje 

konkuruoja toli gražu ne tik valstybės 

narės, įskaitant jų priklausinius ar 

asocijuotas teritorijas, ir kad didžioji dalis 

svarstomos praktikos yra tarptautinio 

masto, nes pelnas perkeliamas į mažai ar 

visai neapmokestinamas, ar slaptas 

jurisdikcijas, kuriose dažnai nevykdoma 

jokia stambi ekonominė veikla; 

apgailestauja, kad valstybėms narėms 

trūksta suderinto požiūrio į visas šias 

jurisdikcijas, ne tik bendrų veiksmų ar 

reagavimo į jų žalingą praktiką, bet ir, 

nepaisant Komisijos pastangų, jos atvejų 

nustatymo ir atitinkamų kriterijų atžvilgiu; 

todėl labai pritaria 2012 m. Komisijos 

pasiūlymui, kuris apima svarbius kriterijus, 

kuriais, be skaidrumo ir keitimosi 

informacija, užtikrinama sąžininga 

konkurencija, taip pat 2015 m. birželio 

17 d. Komisijos mokesčių dokumentų 

rinkinyje neseniai paskelbtam 

nebendradarbiaujančių mokesčių 

jurisdikcijų sąrašui, sudarytam laikantis 

esamais nacionalinio lygio sąrašais 

paremto „bendro vardiklio“ požiūrio; 

pabrėžia, kad tokio sąrašo sudarymas yra 

būtina sąlyga norint imtis atitinkamų prieš 

tokias jurisdikcijas nukreiptų veiksmų; 

60. pabrėžia, kad mokesčių srityje 

konkuruoja toli gražu ne tik valstybės 

narės, įskaitant jų priklausinius ar 

asocijuotas teritorijas, ir kad didžioji dalis 

svarstomos praktikos yra tarptautinio 

masto, nes pelnas perkeliamas į mažai ar 

visai neapmokestinamas, ar slaptas 

jurisdikcijas, kuriose dažnai nevykdoma 

jokia stambi ekonominė veikla; 

apgailestauja, kad valstybėms narėms 

trūksta suderinto požiūrio į visas šias 

jurisdikcijas, ne tik bendrų veiksmų ar 

reagavimo į jų žalingą praktiką, bet ir, 

nepaisant Komisijos pastangų, jos atvejų 

nustatymo ir atitinkamų kriterijų atžvilgiu; 

todėl labai pritaria 2012 m. Komisijos 

pasiūlymui, kuris apima svarbius kriterijus, 

kuriais, be skaidrumo ir keitimosi 

informacija, užtikrinama sąžininga 

konkurencija, taip pat 2015 m. birželio 

17 d. Komisijos mokesčių dokumentų 

rinkinyje neseniai paskelbtam 

nebendradarbiaujančių mokesčių 

jurisdikcijų sąrašui, sudarytam laikantis 

esamais nacionalinio lygio sąrašais 

paremto „bendro vardiklio“ požiūrio; 

pabrėžia, kad tokio sąrašo sudarymas yra 

būtina sąlyga norint imtis atitinkamų prieš 

tokias jurisdikcijas nukreiptų veiksmų; 

mano, kad šis sąrašas turėtų būti pirmas 

etapas ciklinio proceso, kurio rezultatas 

turėtų būti griežta ir objektyvi mokesčių 

rojaus apibrėžtis, kuria galima būtų 

remtis sudarant būsimus sąrašus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 518 

Emmanuel Maurel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

60. pabrėžia, kad mokesčių srityje 

konkuruoja toli gražu ne tik valstybės 

narės, įskaitant jų priklausinius ar 

asocijuotas teritorijas, ir kad didžioji dalis 

svarstomos praktikos yra tarptautinio 

masto, nes pelnas perkeliamas į mažai ar 

visai neapmokestinamas, ar slaptas 

jurisdikcijas, kuriose dažnai nevykdoma 

jokia stambi ekonominė veikla; 

apgailestauja, kad valstybėms narėms 

trūksta suderinto požiūrio į visas šias 

jurisdikcijas, ne tik bendrų veiksmų ar 

reagavimo į jų žalingą praktiką, bet ir, 

nepaisant Komisijos pastangų, jos atvejų 

nustatymo ir atitinkamų kriterijų atžvilgiu; 

todėl labai pritaria 2012 m. Komisijos 

pasiūlymui, kuris apima svarbius kriterijus, 

kuriais, be skaidrumo ir keitimosi 

informacija, užtikrinama sąžininga 

konkurencija, taip pat 2015 m. birželio 

17 d. Komisijos mokesčių dokumentų 

rinkinyje neseniai paskelbtam 

nebendradarbiaujančių mokesčių 

jurisdikcijų sąrašui, sudarytam laikantis 

esamais nacionalinio lygio sąrašais 

paremto „bendro vardiklio“ požiūrio; 

pabrėžia, kad tokio sąrašo sudarymas yra 

būtina sąlyga norint imtis atitinkamų 

prieš tokias jurisdikcijas nukreiptų 

veiksmų; 

60. pabrėžia, kad mokesčių srityje 

konkuruoja toli gražu ne tik valstybės 

narės, įskaitant jų priklausinius ar 

asocijuotas teritorijas, ir kad didžioji dalis 

svarstomos praktikos yra tarptautinio 

masto, nes pelnas perkeliamas į mažai ar 

visai neapmokestinamas, ar slaptas 

jurisdikcijas, kuriose dažnai nevykdoma 

jokia stambi ekonominė veikla; 

apgailestauja, kad valstybėms narėms 

trūksta suderinto požiūrio į visas šias 

jurisdikcijas, ne tik bendrų veiksmų ar 

reagavimo į jų žalingą praktiką, bet ir, 

nepaisant Komisijos pastangų, jos atvejų 

nustatymo ir atitinkamų kriterijų atžvilgiu; 

todėl labai pritaria 2012 m. Komisijos 

pasiūlymui, kuris apima svarbius kriterijus, 

kuriais, be skaidrumo ir keitimosi 

informacija, užtikrinama sąžininga 

konkurencija, taip pat 2015 m. birželio 

17 d. Komisijos mokesčių dokumentų 

rinkinyje neseniai paskelbtam 

nebendradarbiaujančių mokesčių 

jurisdikcijų sąrašui, sudarytam laikantis 

esamais nacionalinio lygio sąrašais 

paremto „bendro vardiklio“ požiūrio; 

pabrėžia, kad drauge su tokio sąrašo 

sudarymu būtinai reikia priimti susijusias 

prevencijos priemones, pavyzdžiui, 

panaikinti taisyklių dėl patronuojančiųjų 

ir patronuojamųjų bendrovių taikymą 

arba finansiniams srautams iš Sąjungos 

valstybių narių į tokias jurisdikcijas taikyti 

mokestį prie pajamų šaltinio;  

Or. fr 

 

Pakeitimas 519 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 a dalis (nauja) 
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 60a. pabrėžia, kad kriterijai, pagal 

kuriuos įtraukiama į tokį sąrašą, turėtų 

būti aiškūs iš anksto (kaip ir reikalavimų 

nevykdymo pasekmės); pabrėžia, kad 

reikia atidžiai stebėti EBPO pasaulinio 

forumo raidą; pabrėžia, kad minėtame 

sąraše turėtų būti tik trečiosios valstybės; 

Or. en 

 

Pakeitimas 520 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

60 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 60a. mano, kad ypač kenksmingas elgesys 

tam tikrų Karūnos ir priklausomų 

teritorijų, kurios Sąjungos viduje veikia 

kaip mokesčių rojai, reklamuoja save kaip 

mokesčių vengimo centrus, taikančius 

artimus nuliui pelno mokesčio tarifus, ir 

kuriose yra daugiau įmonių negu 

gyventojų bei kuriose įmonės iš esmės 

neturinti jokių darbuotojų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 521 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

61 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

61. pabrėžia, kad EBPO pastangomis šioje 

srityje pasiekta svarbių rezultatų, susijusių 

61. pabrėžia, kad EBPO pastangomis šioje 

srityje pasiekta rezultatų tik popieriuje, o 
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su skaidrumu ir keitimusi informacija; 

visų pirma palankiai vertina tai, kad 2015 

m. birželio mėn. beveik 100 šalių pasirašė 

EBPO daugiašalę konvenciją dėl 

administracinės pagalbos mokesčių srityje 

(toliau – Jungtinė konvencija), kuria 

numatomas valstybių administracinis 

bendradarbiavimas nustatant ir renkant 

mokesčius, visų pirma siekiant kovoti su 

mokesčių vengimu ir slėpimu; 

2015 m. birželio mėn. beveik 100 šalių 

pasirašius EBPO daugiašalę konvenciją 

dėl administracinės pagalbos mokesčių 

srityje (toliau – Jungtinė konvencija), kuria 

numatomas valstybių administracinis 

bendradarbiavimas nustatant ir renkant 

mokesčius, visų pirma siekiant kovoti su 

mokesčių vengimu ir slėpimu, nepasiekta 

praktinės pažangos šioje kovoje; šiuo 

atžvilgiu yra susirūpinęs dėl paplitusios 

„konstruktyvios neatitikties“ praktikos, 

pagal kurią valstybės teoriškai laikosi 

tarptautinių standartų, iš esmės 

nekeisdamos praktinio požiūrio į verslo 

apmokestinimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 522 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

61 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

61. pabrėžia, kad EBPO pastangomis šioje 

srityje pasiekta svarbių rezultatų, 

susijusių su skaidrumu ir keitimusi 

informacija; visų pirma palankiai vertina 

tai, kad 2015 m. birželio mėn. beveik 100 

šalių pasirašė EBPO daugiašalę konvenciją 

dėl administracinės pagalbos mokesčių 

srityje (toliau – Jungtinė konvencija), kuria 

numatomas valstybių administracinis 

bendradarbiavimas nustatant ir renkant 

mokesčius, visų pirma siekiant kovoti su 

mokesčių vengimu ir slėpimu; 

61. pabrėžia, kad EBPO pastangomis 

pasauliniu lygmeniu esama pažangos, 

susijusios su skaidrumu ir keitimusi 

informacija, tačiau ji labai ribota; visų 

pirma palankiai vertina tai, kad 2015 m. 

birželio mėn. beveik 100 šalių pasirašė 

EBPO daugiašalę konvenciją dėl 

administracinės pagalbos mokesčių srityje 

(toliau – Jungtinė konvencija), kuria 

numatomas valstybių administracinis 

bendradarbiavimas nustatant ir renkant 

mokesčius, visų pirma siekiant kovoti su 

mokesčių vengimu ir slėpimu; 

Or. en 
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Pakeitimas 523 

Brian Hayes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

62 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

62. vis dėlto pabrėžia, kad EBPO darbas 

sudarant savo ankstesnį 

nebendradarbiaujančių mokesčių rojų 

sąrašą buvo grindžiamas politiniu 

procesu, kuris jau nustatant kriterijus 

sąrašams privedė prie savavališkų 

kompromisų, kaip antai reikalavimo 

sudaryti susitarimus dėl mokesčių su 

kitomis 12 šalių, ir dėl to jokia jurisdikcija 

nebuvo įtraukta į sąrašą kaip 

nebendradarbiaujantis mokesčių rojus; 

pabrėžia, kad dabartinis požiūris vis dar 

grindžiamas kriterijais, kurie susiję su 

mokesčių skaidrumu ir keitimusi 

informacija ir nėra pakankamai išsamūs 

siekiant spręsti tam tikros mokesčių 

praktikos žalingumo problemą; pažymi, 

kad, nepaisant jo nuopelnų, jis menkina 

EBPO požiūrio reikšmingumą siekiant 

nustatyti mokesčių jurisdikcijas, kurios 

yra mokesčių vengimo praktikos ir 

žalingos mokesčių konkurencijos visame 

pasaulyje pagrindas; ypač pabrėžia, kad 

taikant šį požiūrį nenumatoma jokių 

kokybinių rodiklių, kuriais naudojantis 

būtų galima objektyviai įvertinti, ar 

vadovaujamasi gero valdymo praktikos 

pavyzdžiais, nei svarstomi jokie 

kiekybiniai duomenys, kaip antai pelnas iš 

knygų, gaunami ir pervedami finansiniai 

srautai ir jų ryšys su ekonomine realybe 

atitinkamoje jurisdikcijoje (atskyrimas 

nuo jos); 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 524 

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

62 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

62. vis dėlto pabrėžia, kad EBPO darbas 

sudarant savo ankstesnį 

nebendradarbiaujančių mokesčių rojų 

sąrašą buvo grindžiamas politiniu procesu, 

kuris jau nustatant kriterijus sąrašams 

privedė prie savavališkų kompromisų, kaip 

antai reikalavimo sudaryti susitarimus dėl 

mokesčių su kitomis 12 šalių, ir dėl to jokia 

jurisdikcija nebuvo įtraukta į sąrašą kaip 

nebendradarbiaujantis mokesčių rojus; 

pabrėžia, kad dabartinis požiūris vis dar 

grindžiamas kriterijais, kurie susiję su 

mokesčių skaidrumu ir keitimusi 

informacija ir nėra pakankamai išsamūs 

siekiant spręsti tam tikros mokesčių 

praktikos žalingumo problemą; pažymi, 

kad, nepaisant jo nuopelnų, jis menkina 

EBPO požiūrio reikšmingumą siekiant 

nustatyti mokesčių jurisdikcijas, kurios yra 

mokesčių vengimo praktikos ir žalingos 

mokesčių konkurencijos visame pasaulyje 

pagrindas; ypač pabrėžia, kad taikant šį 

požiūrį nenumatoma jokių kokybinių 

rodiklių, kuriais naudojantis būtų galima 

objektyviai įvertinti, ar vadovaujamasi gero 

valdymo praktikos pavyzdžiais, nei 

svarstomi jokie kiekybiniai duomenys, kaip 

antai pelnas iš knygų, gaunami ir 

pervedami finansiniai srautai ir jų ryšys su 

ekonomine realybe atitinkamoje 

jurisdikcijoje (atskyrimas nuo jos); 

62. vis dėlto pabrėžia, kad EBPO darbas 

sudarant savo ankstesnį 

nebendradarbiaujančių mokesčių rojų 

sąrašą buvo grindžiamas politiniu procesu, 

kuris jau nustatant kriterijus sąrašams 

privedė prie savavališkų kompromisų, kaip 

antai reikalavimo sudaryti susitarimus dėl 

mokesčių su kitomis 12 šalių, ir dėl to jokia 

jurisdikcija nebuvo įtraukta į sąrašą kaip 

nebendradarbiaujantis mokesčių rojus; 

pabrėžia, kad dabartinis požiūris vis dar 

grindžiamas kriterijais, kurie susiję su 

mokesčių skaidrumu ir keitimusi 

informacija ir nėra pakankamai išsamūs 

siekiant spręsti tam tikros mokesčių 

praktikos žalingumo problemą; pažymi, 

kad, nepaisant jo nuopelnų, jis menkina 

EBPO požiūrio reikšmingumą siekiant 

nustatyti mokesčių jurisdikcijas, kurios yra 

mokesčių vengimo praktikos ir žalingos 

mokesčių konkurencijos visame pasaulyje 

pagrindas; ypač pabrėžia, kad taikant šį 

požiūrį nenumatoma jokių kokybinių 

rodiklių, kuriais naudojantis būtų galima 

objektyviai įvertinti, ar vadovaujamasi gero 

valdymo praktikos pavyzdžiais, nei 

svarstomi jokie kiekybiniai duomenys, kaip 

antai pelnas iš knygų, gaunami ir 

pervedami finansiniai srautai ir jų ryšys su 

ekonomine realybe atitinkamoje 

jurisdikcijoje (atskyrimas nuo jos); taip pat 

apgailestauja dėl to, kad nesant objektyvių 

esminių kriterijų, kuriais remiantis 

apibrėžiami mokesčių rojai, atsiranda 

galimybės su mokesčiais nesusijusiems 

arba net geopolitiniams sprendimams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 525 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

62 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

62. vis dėlto pabrėžia, kad EBPO darbas 

sudarant savo ankstesnį 

nebendradarbiaujančių mokesčių rojų 

sąrašą buvo grindžiamas politiniu procesu, 

kuris jau nustatant kriterijus sąrašams 

privedė prie savavališkų kompromisų, kaip 

antai reikalavimo sudaryti susitarimus dėl 

mokesčių su kitomis 12 šalių, ir dėl to jokia 

jurisdikcija nebuvo įtraukta į sąrašą kaip 

nebendradarbiaujantis mokesčių rojus; 

pabrėžia, kad dabartinis požiūris vis dar 

grindžiamas kriterijais, kurie susiję su 

mokesčių skaidrumu ir keitimusi 

informacija ir nėra pakankamai išsamūs 

siekiant spręsti tam tikros mokesčių 

praktikos žalingumo problemą; pažymi, 

kad, nepaisant jo nuopelnų, jis menkina 

EBPO požiūrio reikšmingumą siekiant 

nustatyti mokesčių jurisdikcijas, kurios yra 

mokesčių vengimo praktikos ir žalingos 

mokesčių konkurencijos visame pasaulyje 

pagrindas; ypač pabrėžia, kad taikant šį 

požiūrį nenumatoma jokių kokybinių 

rodiklių, kuriais naudojantis būtų galima 

objektyviai įvertinti, ar vadovaujamasi gero 

valdymo praktikos pavyzdžiais, nei 

svarstomi jokie kiekybiniai duomenys, kaip 

antai pelnas iš knygų, gaunami ir 

pervedami finansiniai srautai ir jų ryšys su 

ekonomine realybe atitinkamoje 

jurisdikcijoje (atskyrimas nuo jos); 

62. vis dėlto pabrėžia, kad EBPO darbas 

sudarant savo ankstesnį 

nebendradarbiaujančių mokesčių rojų 

sąrašą buvo grindžiamas politiniu procesu, 

kuris jau nustatant kriterijus sąrašams 

privedė prie savavališkų kompromisų, kaip 

antai reikalavimo sudaryti susitarimus dėl 

mokesčių su kitomis 12 šalių, ir dėl to jokia 

jurisdikcija nebuvo įtraukta į sąrašą kaip 

nebendradarbiaujantis mokesčių rojus; 

pabrėžia, kad dabartinis požiūris vis dar 

grindžiamas kriterijais, kurie susiję su 

mokesčių skaidrumu ir keitimusi 

informacija ir nėra pakankamai išsamūs 

siekiant spręsti tam tikros mokesčių 

praktikos (pavyzdžiui, artimo nuliui pelno 

mokesčio tarifo ir pakankamo 

ekonominio turinio kriterijaus netaikymo) 
žalingumo problemą; pažymi, kad, 

nepaisant jo nuopelnų, jis menkina EBPO 

požiūrio reikšmingumą siekiant nustatyti 

mokesčių jurisdikcijas, kurios yra 

mokesčių vengimo praktikos ir žalingos 

mokesčių konkurencijos visame pasaulyje 

pagrindas; ypač pabrėžia, kad taikant šį 

požiūrį nenumatoma jokių kokybinių 

rodiklių, kuriais naudojantis būtų galima 

objektyviai įvertinti, ar vadovaujamasi gero 

valdymo praktikos pavyzdžiais, nei 

svarstomi jokie kiekybiniai duomenys, kaip 

antai pelnas iš knygų, gaunami ir 

pervedami finansiniai srautai ir jų ryšys su 

ekonomine realybe atitinkamoje 

jurisdikcijoje (atskyrimas nuo jos); 

Or. en 

 

Pakeitimas 526 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

63 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

63. be to, pabrėžia, kad šie sąrašai gali būti 

naudojami nacionaliniu lygmeniu siekiant 

užtikrinti nacionalinę apsaugą ir 

įgyvendinti kovos su mokesčių vengimu 

taisykles trečiųjų šalių atžvilgiu 

(pavyzdžiui, lengvatų apribojimą, 

pagrindinio tikslo testo, taisyklių dėl 

užsienio kontroliuojamų bendrovių 

taikymą ir pan.) ir kad dėl šio priežasties 

tokių sąrašų apribojimais taip pat gali būti 

apribota nacionalinių priemonių, kuriomis 

siekiama kovoti su žalinga mokesčių 

praktika, taikymo sritis ir veiksmingumas; 

63. be to, pabrėžia, kad šie sąrašai gali būti 

naudojami nacionaliniu lygmeniu siekiant 

užtikrinti nacionalinę apsaugą ir 

įgyvendinti kovos su mokesčių vengimu 

taisykles trečiųjų šalių atžvilgiu 

(pavyzdžiui, lengvatų apribojimą, 

pagrindinio tikslo testo, taisyklių dėl 

užsienio kontroliuojamų bendrovių, 

taisyklių dėl privataus kapitalo investicijų, 

kurias vykdo viešosios vystomojo 

finansavimo įstaigos, taikymą ir pan.) ir 

kad dėl šio priežasties tokių sąrašų 

apribojimais taip pat gali būti apribota 

nacionalinių priemonių, kuriomis siekiama 

kovoti su žalinga mokesčių praktika, 

taikymo sritis ir veiksmingumas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 527 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

64 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

64. yra įsitikinęs, kad sąžiningos 

konkurencijos vidaus rinkoje užtikrinimas 

ir valstybių narių mokesčių bazių apsauga 

labai priklauso nuo silpniausios grandies, 

susijusios su ryšiu su mažai 

apmokestinamomis ar visiškai 

neapmokestinamomis ir slaptomis 

jurisdikcijomis, problemos sprendimo, nes 

esant galimybei išvengti mokesčio prie 

pajamų šaltinio (pvz., kai netaikomas 

išskaičiuojamasis mokestis) trečiosioms 

šalims, neatsižvelgiant į jų mokesčių 

praktiką, gerokai padidėja mokesčių 

vengimo galimybės ES; 

64. yra įsitikinęs, kad sąžiningos 

konkurencijos vidaus rinkoje užtikrinimas 

ir valstybių narių mokesčių bazių apsauga 

labai priklauso nuo silpniausios grandies, 

susijusios su ryšiu su mažai 

apmokestinamomis ar visiškai 

neapmokestinamomis ir slaptomis 

jurisdikcijomis, problemos sprendimo, nes 

esant galimybei išvengti mokesčio prie 

pajamų šaltinio (pvz., kai netaikomas 

išskaičiuojamasis mokestis) trečiosioms 

šalims, neatsižvelgiant į jų mokesčių 

praktiką, gerokai padidėja mokesčių 

vengimo galimybės ES; pabrėžia, kad, 

atsižvelgiant į pasiūlymus dėl mokesčių 



 

PE567.781v02-00 50/205 AM\1075014LT.doc 

LT 

bazės erozijos ir pelno perkėlimo1, 

valstybės narės gali užkirsti kelią 

palankesnės mokesčių sutarties paieškoms 

ir kitų formų manomam piktnaudžiavimui 

sutartimis pakeisdamos savo mokesčių 

sutartis su trečiosiomis valstybėmis, 

kuriomis per dažnai perleidžiama 

apmokestinimo teisė ir išskaičiuojama 

mažiau mokesčių besivystančioms šalims; 

siūlo sukurti Europos pavyzdinę mokesčių 

sutartį, kuri galėtų pakeisti visų arba 

pradžioje keleto ES valstybių narių 

tūkstančius dvišalių sutarčių ir todėl 

sumažintų biurokratines kliūtis ir 

spragas; 

 1 http://www.oecd.org/tax/treaties/revised-

discussion-draft-beps-action-6-prevent-

treaty-abuse.pdf 
 

Or. en 

 

Pakeitimas 528 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

64 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

64. yra įsitikinęs, kad sąžiningos 

konkurencijos vidaus rinkoje užtikrinimas 

ir valstybių narių mokesčių bazių apsauga 

labai priklauso nuo silpniausios grandies, 

susijusios su ryšiu su mažai 

apmokestinamomis ar visiškai 

neapmokestinamomis ir slaptomis 

jurisdikcijomis, problemos sprendimo, nes 

esant galimybei išvengti mokesčio prie 

pajamų šaltinio (pvz., kai netaikomas 

išskaičiuojamasis mokestis) trečiosioms 

šalims, neatsižvelgiant į jų mokesčių 

praktiką, gerokai padidėja mokesčių 

vengimo galimybės ES; 

64. yra įsitikinęs, kad sąžiningos 

konkurencijos vidaus rinkoje užtikrinimas 

ir valstybių narių mokesčių bazių apsauga 

labai priklauso nuo silpniausios grandies, 

susijusios su ryšiu su mažai 

apmokestinamomis ar visiškai 

neapmokestinamomis ir slaptomis 

jurisdikcijomis, problemos sprendimo, nes 

esant galimybei išvengti mokesčio prie 

pajamų šaltinio (pvz., kai prie ES išorės 

sienų netaikomas išskaičiuojamasis 

mokestis) trečiosioms šalims, 

neatsižvelgiant į jų mokesčių praktiką, 

gerokai padidėja mokesčių vengimo 

galimybės ES; mano, kad derėtų taikyti 

sankcijas nebendradarbiaujančioms 
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šalims ir teritorijoms;  

Or. en 

 

Pakeitimas 529 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

64 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

64. yra įsitikinęs, kad sąžiningos 

konkurencijos vidaus rinkoje užtikrinimas 

ir valstybių narių mokesčių bazių apsauga 

labai priklauso nuo silpniausios grandies, 

susijusios su ryšiu su mažai 

apmokestinamomis ar visiškai 

neapmokestinamomis ir slaptomis 

jurisdikcijomis, problemos sprendimo, nes 

esant galimybei išvengti mokesčio prie 

pajamų šaltinio (pvz., kai netaikomas 

išskaičiuojamasis mokestis) trečiosioms 

šalims, neatsižvelgiant į jų mokesčių 

praktiką, gerokai padidėja mokesčių 

vengimo galimybės ES; 

64. yra įsitikinęs, kad sąžiningos 

konkurencijos vidaus rinkoje užtikrinimas 

ir valstybių narių mokesčių bazių apsauga 

labai priklauso nuo silpniausios grandies, 

susijusios su ryšiu su mažai 

apmokestinamomis ar visiškai 

neapmokestinamomis ir slaptomis 

jurisdikcijomis, problemos sprendimo, 

atsižvelgiant į tai, kad mokesčių tarifai yra 

valstybių narių kompetencija, nes esant 

galimybei išvengti mokesčio prie pajamų 

šaltinio (pvz., kai netaikomas 

išskaičiuojamasis mokestis) trečiosioms 

šalims, neatsižvelgiant į jų mokesčių 

praktiką, gerokai padidėja mokesčių 

vengimo galimybės ES; 

Or. en 

 

Pakeitimas 530 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Eva 

Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

64 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

64. yra įsitikinęs, kad sąžiningos 

konkurencijos vidaus rinkoje užtikrinimas 

ir valstybių narių mokesčių bazių apsauga 

labai priklauso nuo silpniausios grandies, 

susijusios su ryšiu su mažai 

64. yra įsitikinęs, kad sąžiningos 

konkurencijos vidaus rinkoje užtikrinimas 

ir valstybių narių mokesčių bazių apsauga 

labai priklauso nuo silpniausios grandies, 

susijusios su ryšiu su mažai 
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apmokestinamomis ar visiškai 

neapmokestinamomis ir slaptomis 

jurisdikcijomis, problemos sprendimo, nes 

esant galimybei išvengti mokesčio prie 

pajamų šaltinio (pvz., kai netaikomas 

išskaičiuojamasis mokestis) trečiosioms 

šalims, neatsižvelgiant į jų mokesčių 

praktiką, gerokai padidėja mokesčių 

vengimo galimybės ES; 

apmokestinamomis ar visiškai 

neapmokestinamomis ir slaptomis 

jurisdikcijomis, problemos sprendimo, nes 

esant galimybei išvengti mokesčio prie 

pajamų šaltinio trečiosioms šalims, 

neatsižvelgiant į jų mokesčių praktiką, 

gerokai padidėja mokesčių vengimo 

galimybės ES; 

Or. en 

 

Pakeitimas 531 

Paul Tang 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

65 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

65. pabrėžia, kad valstybių narių 

koordinuotas požiūris tiek besivystančių, 

tiek išsivysčiusių šalių atžvilgiu galėtų būti 

daug veiksmingesnis kovojant su žalinga 

mokesčių praktika ir skatinant didesnio 

abipusiškumo principo laikymąsi mokesčių 

srityje; 

65. pabrėžia, kad valstybių narių 

koordinuotas požiūris tiek besivystančių, 

tiek išsivysčiusių šalių atžvilgiu, 

atsižvelgiant į galiojančias dvišales 

sutartis dėl mokesčių, galėtų būti daug 

veiksmingesnis kovojant su žalinga 

mokesčių praktika ir skatinant didesnio 

abipusiškumo principo laikymąsi mokesčių 

srityje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 532 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

66 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

66. pabrėžia, kad reaguodamos tiek į ES, 

tiek G 20 spaudimą dėl mokesčių 

skaidrumo ir atsižvelgdamos į finansų ir 

66. pabrėžia, kad reaguodamos tiek į ES, 

tiek G 20 spaudimą dėl mokesčių 

skaidrumo ir atsižvelgdamos į finansų ir 
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ekonomikos krizę kai kurios trečiosios 

šalys galiausiai pasirašė susitarimus dėl 

keitimosi informacija mokesčių klausimais 

su ES, o tai turėtų pagerinti 

bendradarbiavimą su šiomis šalimis; 

atkreipia dėmesį į tai, kad Šveicarijos 

atveju susitarimas buvo pasirašytas 2015 

m. gegužės mėn. po ilgo pereinamojo 

laikotarpio, kuriuo ši svarbi ES prekybos 

partnerė dėl savo ilgalaikio šalies 

kandidatės statuso gavo privilegijuotą 

prieigą prie bendrosios rinkos, tačiau tuo 

pat metu nebendradarbiavo kitose srityse, 

visų pirma mokesčių; 

ekonomikos krizę kai kurios trečiosios 

šalys galiausiai pasirašė susitarimus dėl 

keitimosi informacija mokesčių klausimais 

su ES, o tai turėtų pagerinti 

bendradarbiavimą su šiomis šalimis; 

atkreipia dėmesį į tai, kad Šveicarijos 

atveju susitarimas buvo pasirašytas 2015 

m. gegužės mėn. po ilgo pereinamojo 

laikotarpio, kuriuo ši svarbi ES prekybos 

partnerė dėl savo ilgalaikio šalies 

kandidatės statuso gavo privilegijuotą 

prieigą prie bendrosios rinkos, tačiau tuo 

pat metu nebendradarbiavo kitose srityse, 

visų pirma mokesčių; pabrėžia, jog kyla 

pavojus, kad Šveicarija įsipareigodama 

automatiškai keistis informacija tuo pačiu 

metu įgyvendins kitas potencialiai 

žalingas mokestines priemones; tikisi, kad 

Šveicarijos valdžios institucijos kuo 

greičiau ratifikuos ir nacionalinėje teisėje 

įgyvendins naująjį susitarimą, kad 

automatiniai informacijos mainai taptų 

tikrove; 

Or. en 

 

Pakeitimas 533 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

66 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

66. pabrėžia, kad reaguodamos tiek į ES, 

tiek G 20 spaudimą dėl mokesčių 

skaidrumo ir atsižvelgdamos į finansų ir 

ekonomikos krizę kai kurios trečiosios 

šalys galiausiai pasirašė susitarimus dėl 

keitimosi informacija mokesčių klausimais 

su ES, o tai turėtų pagerinti 

bendradarbiavimą su šiomis šalimis; 

atkreipia dėmesį į tai, kad Šveicarijos 

atveju susitarimas buvo pasirašytas 2015 

m. gegužės mėn. po ilgo pereinamojo 

laikotarpio, kuriuo ši svarbi ES prekybos 

partnerė dėl savo ilgalaikio šalies 

66. pabrėžia, kad reaguodamos tiek į ES, 

tiek G 20 spaudimą dėl mokesčių 

skaidrumo ir atsižvelgdamos į finansų ir 

ekonomikos krizę kai kurios trečiosios 

šalys galiausiai pasirašė susitarimus dėl 

keitimosi informacija mokesčių klausimais 

su ES, o tai turėtų pagerinti 

bendradarbiavimą su šiomis šalimis; 

atkreipia dėmesį į tai, kad Šveicarijos 

atveju susitarimas buvo pasirašytas 2015 

m. gegužės mėn. po ilgo pereinamojo 

laikotarpio, kuriuo ši svarbi ES prekybos 

partnerė gavo privilegijuotą prieigą prie 
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kandidatės statuso gavo privilegijuotą 

prieigą prie bendrosios rinkos, tačiau tuo 

pat metu nebendradarbiavo kitose srityse, 

visų pirma mokesčių; 

bendrosios rinkos, tačiau tuo pat metu 

nebendradarbiavo kitose srityse, visų pirma 

mokesčių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 534 

Thomas Mann 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

66 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

66. pabrėžia, kad reaguodamos tiek į ES, 

tiek G 20 spaudimą dėl mokesčių 

skaidrumo ir atsižvelgdamos į finansų ir 

ekonomikos krizę kai kurios trečiosios 

šalys galiausiai pasirašė susitarimus dėl 

keitimosi informacija mokesčių klausimais 

su ES, o tai turėtų pagerinti 

bendradarbiavimą su šiomis šalimis; 

atkreipia dėmesį į tai, kad Šveicarijos 

atveju susitarimas buvo pasirašytas 2015 

m. gegužės mėn. po ilgo pereinamojo 

laikotarpio, kuriuo ši svarbi ES prekybos 

partnerė dėl savo ilgalaikio šalies 

kandidatės statuso gavo privilegijuotą 

prieigą prie bendrosios rinkos, tačiau tuo 

pat metu nebendradarbiavo kitose srityse, 

visų pirma mokesčių; 

66. pabrėžia, kad reaguodamos tiek į ES, 

tiek G 20 spaudimą dėl mokesčių 

skaidrumo ir atsižvelgdamos į finansų, 

ekonomikos ir skolos krizę kai kurios 

trečiosios šalys galiausiai pasirašė 

susitarimus dėl keitimosi informacija 

mokesčių klausimais su ES, o tai turėtų 

pagerinti bendradarbiavimą su šiomis 

šalimis; atkreipia dėmesį į tai, kad 

Šveicarijos atveju susitarimas buvo 

pasirašytas 2015 m. gegužės mėn. po ilgo 

pereinamojo laikotarpio, kuriuo ši svarbi 

ES prekybos partnerė dėl savo ilgalaikio 

šalies kandidatės statuso gavo 

privilegijuotą prieigą prie bendrosios 

rinkos, tačiau tuo pat metu 

nebendradarbiavo kitose srityse, visų pirma 

mokesčių; 

Or. de 

 

Pakeitimas 535 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

66 a dalis (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 66 a. atkreipia dėmesį į tai, kad, nepaisant 

vykstančių derybų, pasiekta mažai 

pažangos siekiant pasirašyti panašius 

bendradarbiavimo susitarimus su San 

Marinu, Monaku, Lichtenšteinu ir 

Andora; apgailestauja, kad Europos 

Komisija neturi panašių ES įgaliojimų 

derėtis dėl automatinių informacijos 

mainų susitarimų su užjūrio teritorijomis, 

kurioms šiuo metu taikoma ES taupymo 

pajamų apmokestinimo direktyva; 

Or. en 

 

Pakeitimas 536 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

66 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 66 b. teigiamai vertina tai, kad Jungtinės 

Amerikos Valstijos iki šiol yra kovos su 

mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių 

slėpimu (visų pirma susijusios su bankais 

ir kitomis finansų įstaigomis, kurios 

sudaro palankesnes sąlygas išvengti 

mokesčių) priešakyje, tačiau apgailestauja 

dėl to, kad JAV priemonės, kurias taikant 

renkama informacija apie tikrąjį 

savininką, yra daugiausia vienašalės ir 

kad kai kurios JAV valstijos, pavyzdžiui, 

Delavero, suteikia bendrovėms daug 

slaptumo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 537 

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

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

67 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

67. susirūpinęs pažymi, kad daugelis 

besivystančių šalių mano, kad yra ypač 

pažeidžiamos dėl korporacijų vykdomos 

mokesčių vengimo veiklos, ir kad 

pagrindinė besivystančių šalių nacionalinių 

biudžetų prarastų pajamų priežastis yra 

tarptautinių korporacijų sandorių 

kainodaros praktika27; be to, pabrėžia, kad 

šių šalių derybinė padėtis kai kurių 

tarptautinių korporacijų ar tiesioginių 

užsienio investuotojų, kurie ieško 

mokesčių subsidijų ir lengvatų pasauliniu 

mastu, atžvilgiu yra labai kebli; smerkia 

tai, kad remiantis kai kuriais 

skaičiavimais28 šie nacionalinių biudžetų 

nuostoliai per metus sudaro apie 

125 mlrd. EUR mokestinių pajamų; 

67. susirūpinęs pažymi, kad daugelis 

besivystančių šalių mano, kad yra ypač 

pažeidžiamos dėl korporacijų vykdomos 

mokesčių vengimo veiklos, ir kad 

pagrindinė besivystančių šalių nacionalinių 

biudžetų prarastų pajamų priežastis yra 

tarptautinių korporacijų sandorių 

kainodaros praktika27; be to, pabrėžia, kad 

šių šalių derybinė padėtis kai kurių 

tarptautinių korporacijų ar tiesioginių 

užsienio investuotojų, kurie ieško 

mokesčių subsidijų ir lengvatų pasauliniu 

mastu, atžvilgiu yra labai kebli; smerkia 

tai, kad remiantis kai kuriais 

skaičiavimais28 šie nacionalinių biudžetų 

nuostoliai per metus sudaro apie 

125 mlrd. EUR mokestinių pajamų; taip 

pat smerkia tai, kad sutartimis dėl 

mokesčių su besivystančiomis šalimis 

apmokestinimo teisės perkeliamos iš 

besivystančių šalių, o taip pat 

išskaičiuojama mažiau mokesčių prie 

šaltinio; 

__________________ __________________ 

27 Tyrimas „Mokestinių pajamų 

mobilizavimas besivystančiose šalyse. 

Klausimai ir uždaviniai“ (angl. Tax 

revenue mobilisation in developing 

countries: issues and challenges), Europos 

Parlamentas, 2014 m. balandžio mėn. 

27 Tyrimas „Mokestinių pajamų 

mobilizavimas besivystančiose šalyse. 

Klausimai ir uždaviniai“ (angl. Tax 

revenue mobilisation in developing 

countries: issues and challenges), Europos 

Parlamentas, 2014 m. balandžio mėn. 

28 Organizacijos „Christian Aid“ ataskaita, 

2008 m. 

28 Organizacijos „Christian Aid“ ataskaita, 

2008 m. 

Or. en 

 

Pakeitimas 538 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

67 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

67. susirūpinęs pažymi, kad daugelis 

besivystančių šalių mano, kad yra ypač 

pažeidžiamos dėl korporacijų vykdomos 

mokesčių vengimo veiklos, ir kad 

pagrindinė besivystančių šalių nacionalinių 

biudžetų prarastų pajamų priežastis yra 

tarptautinių korporacijų sandorių 

kainodaros praktika27; be to, pabrėžia, kad 

šių šalių derybinė padėtis kai kurių 

tarptautinių korporacijų ar tiesioginių 

užsienio investuotojų, kurie ieško 

mokesčių subsidijų ir lengvatų pasauliniu 

mastu, atžvilgiu yra labai kebli; smerkia 

tai, kad remiantis kai kuriais 

skaičiavimais28 šie nacionalinių biudžetų 

nuostoliai per metus sudaro apie 

125 mlrd. EUR mokestinių pajamų; 

67. susirūpinęs pažymi, kad daugelis 

besivystančių šalių mano, kad yra ypač 

pažeidžiamos dėl korporacijų vykdomos 

mokesčių vengimo veiklos, ir kad 

pagrindinė besivystančių šalių nacionalinių 

biudžetų prarastų pajamų priežastis yra 

tarptautinių korporacijų sandorių 

kainodaros praktika27; be to, pabrėžia, kad 

šių šalių derybinė padėtis kai kurių 

tarptautinių korporacijų ar tiesioginių 

užsienio investuotojų, kurie ieško 

mokesčių subsidijų ir lengvatų pasauliniu 

mastu, atžvilgiu yra labai kebli; smerkia 

tai, kad remiantis kai kuriais 

skaičiavimais28 šie nacionalinių biudžetų 

nuostoliai per metus sudaro apie 

125 mlrd. EUR mokestinių pajamų; įspėja, 

kad, nesiėmus veiksmų dabar, kai kurios 

iš šių besivystančių šalių gali tapti 

mokesčių rojais ateityje; 

__________________ __________________ 

27 Tyrimas „Mokestinių pajamų 

mobilizavimas besivystančiose šalyse. 

Klausimai ir uždaviniai“ (angl. Tax 

revenue mobilisation in developing 

countries: issues and challenges), Europos 

Parlamentas, 2014 m. balandžio mėn. 

27 Tyrimas „Mokestinių pajamų 

mobilizavimas besivystančiose šalyse. 

Klausimai ir uždaviniai“ (angl. Tax 

revenue mobilisation in developing 

countries: issues and challenges), Europos 

Parlamentas, 2014 m. balandžio mėn. 

28 Organizacijos „Christian Aid“ ataskaita, 

2008 m. 

28 Organizacijos „Christian Aid“ ataskaita, 

2008 m. 

Or. en 

 

Pakeitimas 539 

Ulla Tørnæs 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

67 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

67. susirūpinęs pažymi, kad daugelis 67. susirūpinęs pažymi, kad daugelis 
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besivystančių šalių mano, kad yra ypač 

pažeidžiamos dėl korporacijų vykdomos 

mokesčių vengimo veiklos, ir kad 

pagrindinė besivystančių šalių nacionalinių 

biudžetų prarastų pajamų priežastis yra 

tarptautinių korporacijų sandorių 

kainodaros praktika27; be to, pabrėžia, kad 

šių šalių derybinė padėtis kai kurių 

tarptautinių korporacijų ar tiesioginių 

užsienio investuotojų, kurie ieško 

mokesčių subsidijų ir lengvatų pasauliniu 

mastu, atžvilgiu yra labai kebli; smerkia 

tai, kad remiantis kai kuriais 

skaičiavimais28 šie nacionalinių biudžetų 

nuostoliai per metus sudaro apie 

125 mlrd. EUR mokestinių pajamų; 

besivystančių šalių mano, kad yra ypač 

pažeidžiamos dėl korporacijų vykdomos 

mokesčių vengimo veiklos, ir kad 

pagrindinė besivystančių šalių nacionalinių 

biudžetų prarastų pajamų priežastis yra 

tarptautinių korporacijų sandorių 

kainodaros praktika27; be to, pabrėžia, kad 

šių šalių derybinė padėtis kai kurių 

tarptautinių korporacijų ar tiesioginių 

užsienio investuotojų atžvilgiu yra labai 

kebli; smerkia tai, kad remiantis kai kuriais 

skaičiavimais28 šie nacionalinių biudžetų 

nuostoliai per metus sudaro apie 

125 mlrd. EUR mokestinių pajamų; 

__________________ __________________ 

27 Tyrimas „Mokestinių pajamų 

mobilizavimas besivystančiose šalyse. 

Klausimai ir uždaviniai“ (angl. Tax 

revenue mobilisation in developing 

countries: issues and challenges), Europos 

Parlamentas, 2014 m. balandžio mėn. 

27 Tyrimas „Mokestinių pajamų 

mobilizavimas besivystančiose šalyse. 

Klausimai ir uždaviniai“ (angl. Tax 

revenue mobilisation in developing 

countries: issues and challenges), Europos 

Parlamentas, 2014 m. balandžio mėn. 

28 Organizacijos „Christian Aid“ ataskaita, 

2008 m. 

28 Organizacijos „Christian Aid“ ataskaita, 

2008 m. 

Or. en 

 

Pakeitimas 540 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

67 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

67. susirūpinęs pažymi, kad daugelis 

besivystančių šalių mano, kad yra ypač 

pažeidžiamos dėl korporacijų vykdomos 

mokesčių vengimo veiklos, ir kad 

pagrindinė besivystančių šalių nacionalinių 

biudžetų prarastų pajamų priežastis yra 

tarptautinių korporacijų sandorių 

kainodaros praktika27; be to, pabrėžia, kad 

67. susirūpinęs pažymi, kad daugelis 

besivystančių šalių mano, kad yra ypač 

pažeidžiamos dėl korporacijų vykdomos 

mokesčių vengimo veiklos, ir kad 

pagrindinė besivystančių šalių nacionalinių 

biudžetų prarastų pajamų priežastis yra 

tarptautinių korporacijų sandorių 

kainodaros praktika27; be to, pabrėžia, kad 
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šių šalių derybinė padėtis kai kurių 

tarptautinių korporacijų ar tiesioginių 

užsienio investuotojų, kurie ieško 

mokesčių subsidijų ir lengvatų pasauliniu 

mastu, atžvilgiu yra labai kebli; smerkia 

tai, kad remiantis kai kuriais 

skaičiavimais28 šie nacionalinių biudžetų 

nuostoliai per metus sudaro apie 

125 mlrd. EUR mokestinių pajamų; 

šių šalių derybinė padėtis kai kurių 

tarptautinių korporacijų ar tiesioginių 

užsienio investuotojų, kurie ieško 

mokesčių subsidijų ir lengvatų pasauliniu 

mastu, atžvilgiu yra labai kebli; smerkia 

tai, kad remiantis kai kuriais 

skaičiavimais28 šie nacionalinių biudžetų 

nuostoliai per metus sudaro apie 

91 mlrd. EUR mokestinių pajamų; 

__________________ __________________ 

27 Tyrimas „Mokestinių pajamų 

mobilizavimas besivystančiose šalyse. 

Klausimai ir uždaviniai“ (angl. Tax 

revenue mobilisation in developing 

countries: issues and challenges), Europos 

Parlamentas, 2014 m. balandžio mėn. 

27 Tyrimas „Mokestinių pajamų 

mobilizavimas besivystančiose šalyse. 

Klausimai ir uždaviniai“ (angl. Tax 

revenue mobilisation in developing 

countries: issues and challenges), Europos 

Parlamentas, 2014 m. balandžio mėn. 

28 Organizacijos „Christian Aid“ 

ataskaita, 2008 m. 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 541 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

67 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 67a. primena valstybėms narėms, kad jos 

pagal ES sutartį privalo laikytis politikos 

darnos vystymosi labui principo ir privalo 

užtikrinti, kad jų mokesčių politika 

nepakenktų ES tikslams vystymosi srityje; 

ragina ES valstybes nares, kaip siūlo 

TVF, atlikti savo mokesčių politikos 

šalutinio poveikio ir jos poveikio 

besivystančioms šalims analizę; 

Or. en 
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Pakeitimas 542 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

67 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 67b. daro išvadą, kad nepateikdamos 

esminio dokumento, kurio prašė 

komitetas, Taryba ir Komisija pažeidė 

Lisabonos sutartyje numatytą lojalaus 

bendradarbiavimo principą ir trukdė 

Europos Parlamentui vykdyti savo 

įgaliojimus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 543 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

67 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 67c. ragina persvarstant tarpinstitucinį 

ES institucijų susitarimą išsiaiškinti 

Komisijos ir Tarybos pareigą 

bendradarbiauti ir kitų suinteresuotųjų 

subjektų pareigas bendrauti su Europos 

Parlamentu, visų pirma keičiantis 

dokumentais ir pateikiant parodymus per 

komiteto diskusijas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 544 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

67 d dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 67d. mano, kad būtina bent iki 2016 m. 

vasario mėn. pratęsti dabartinius 

specialiojo komiteto įgaliojimus gauti ir 

išanalizuoti visus pareikalautus 

dokumentus ir surengti papildomus 

klausymus, pagrįstus gautais naujais 

duomenimis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 545 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

67 e dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 67e. primena, kad tyrimo komitetas būtų 

turėjęs papildomų galių reikalauti 

dokumentų, ir atsižvelgiant į pažangą, 

padarytą per ateinančias savaites siekiant 

gauti informaciją, ragina toliau svarstyti 

galimybę sukurti tyrimo komitetą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 546 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies įžanginė dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

68. atsižvelgdamas į įgaliojimus, kuriuos 68. apgailestauja, kad dėl įvairių 
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suteikė savo specialiajam komitetui, ir 

nepaisydamas įvairių apribojimų ir kliūčių, 

su kuriomis susiduria vykdydamas savo 

faktų nustatymo misijas, daro išvadą, kad: 

apribojimų ir kliūčių, su kuriomis 

vykdydamas faktų nustatymo misijas 

susidūrė specialusis komitetas, komitetui 

nepavyko visiškai įgyvendinti jam 

suteiktus įgaliojimus; visgi daro išvadą, 

kad, nepaisant šių sunkumų: 

Or. en 

 

Pakeitimas 547 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies įžanginė dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

68. atsižvelgdamas į įgaliojimus, kuriuos 

suteikė savo specialiajam komitetui, ir 

nepaisydamas įvairių apribojimų ir kliūčių, 

su kuriomis susiduria vykdydamas savo 

faktų nustatymo misijas, daro išvadą, kad: 

68. atsižvelgdamas į įgaliojimus, kuriuos 

suteikė savo specialiajam komitetui, ir 

nepaisydamas įvairių apribojimų ir kliūčių, 

su kuriomis susiduria vykdydamas savo 

faktų nustatymo misijas, tai pat nepaisant 

valstybių narių ir kitų ES institucijų 

bendradarbiavimo stokos, daro išvadą, 

kad: 

Or. it 

 

Pakeitimas 548 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies įžanginė dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

68. atsižvelgdamas į įgaliojimus, kuriuos 

suteikė savo specialiajam komitetui, ir 

nepaisydamas įvairių apribojimų ir kliūčių, 

su kuriomis susiduria vykdydamas savo 

faktų nustatymo misijas, daro išvadą, kad: 

68. atsižvelgdamas į įgaliojimus, kuriuos 

suteikė savo specialiajam komitetui, ir 

nepaisydamas kitų ES institucijų, kai 

kurių valstybių narių ir tarptautinių 

korporacijų sukeltų įvairių apribojimų ir 

kliūčių, su kuriomis susiduria vykdydamas 

savo faktų nustatymo misijas, daro išvadą, 
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kad: 

Or. en 

Pakeitimas 549 

Brian Hayes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies pirma įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– nedarant poveikio Komisijos vykdomų 

valstybės pagalbos tyrimų rezultatams, 

surinkta informacija rodo, kad kai kuriais 

atvejais valstybės narės nesilaikė SESV 

107 straipsnio 1 dalies nuostatų, kadangi 

jos pradėjo taikyti sprendimus dėl 

mokesčių ir kitas panašaus pobūdžio ar 

poveikio priemones, kurios, teikiant 

pirmenybę tam tikroms įmonėms, iškraipė 

konkurenciją vidaus rinkoje ir padarė 

poveikį valstybių narių tarpusavio 

prekybai, 

Išbraukta. 

Or. en 

Pakeitimas 550 

Morten Messerschmidt 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies pirma įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– nedarant poveikio Komisijos vykdomų 

valstybės pagalbos tyrimų rezultatams, 

surinkta informacija rodo, kad kai kuriais 

atvejais valstybės narės nesilaikė SESV 

107 straipsnio 1 dalies nuostatų, kadangi 

jos pradėjo taikyti sprendimus dėl 

mokesčių ir kitas panašaus pobūdžio ar 

poveikio priemones, kurios, teikiant 

pirmenybę tam tikroms įmonėms, iškraipė 

konkurenciją vidaus rinkoje ir padarė 

poveikį valstybių narių tarpusavio 

prekybai, 

– nedarant poveikio Komisijos vykdomų 

valstybės pagalbos tyrimų rezultatams, 

surinkta informacija rodo, kad kai kuriais 

atvejais valstybės narės galbūt 

nevisapusiškai laikėsi SESV 

107 straipsnio 1 dalies nuostatų, kadangi 

jos pradėjo taikyti išankstinius sprendimus 

dėl mokesčių ir kitas panašaus pobūdžio ar 

poveikio priemones, kurios, teikiant 

pirmenybę tam tikroms įmonėms, galimai 

iškraipė konkurenciją vidaus rinkoje ir 

padarė poveikį valstybių narių tarpusavio 
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prekybai, 

Or. en 

 

Pakeitimas 551 

Marian Harkin 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies pirma įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– nedarant poveikio Komisijos vykdomų 

valstybės pagalbos tyrimų rezultatams, 

surinkta informacija rodo, kad kai kuriais 

atvejais valstybės narės nesilaikė SESV 

107 straipsnio 1 dalies nuostatų, kadangi 

jos pradėjo taikyti sprendimus dėl 

mokesčių ir kitas panašaus pobūdžio ar 

poveikio priemones, kurios, teikiant 

pirmenybę tam tikroms įmonėms, iškraipė 

konkurenciją vidaus rinkoje ir padarė 

poveikį valstybių narių tarpusavio 

prekybai, 

– nedarant poveikio Komisijos vykdomų 

valstybės pagalbos tyrimų rezultatams, gali 

būti, kad valstybės narės nesilaikė SESV 

107 straipsnio 1 dalies nuostatų, kadangi 

jos pradėjo taikyti išankstinius sprendimus 

dėl mokesčių ir kitas panašaus pobūdžio ar 

poveikio priemones, kurios, teikiant 

pirmenybę tam tikroms įmonėms, iškraipė 

konkurenciją vidaus rinkoje ir padarė 

poveikį valstybių narių tarpusavio 

prekybai, 

Or. en 

 

Pakeitimas 552 

Morten Messerschmidt 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies antra įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– valstybės narės nevisapusiškai užtikrino 

SESV 108 straipsnio nuostatų taikymą, nes 

oficialiai nepranešė Komisijai apie visus 

savo planus teikti pagalbą mokesčių srityje 

ir taip pažeidė atitinkamas Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 659/1999 nuostatas, 

pabrėžia, kad dėl to Komisija negali nuolat 

peržiūrėti visų pagalbos sistemų, kaip 

numatyta SESV 108 straipsnyje, nes ji 

neturėjo galimybės naudotis visa svarbia 

– valstybės narės galbūt nevisapusiškai 

užtikrina SESV 108 straipsnio nuostatų 

taikymą, nes jos regis oficialiai nepranešė 

Komisijai apie visus savo planus teikti 

pagalbą mokesčių srityje ir taip pažeidė 

atitinkamas Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 659/1999 nuostatas, pabrėžia, kad dėl 

to Komisija negali nuolat peržiūrėti visų 

pagalbos sistemų, kaip numatyta SESV 

108 straipsnyje, nes ji neturėjo galimybės 
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informacija, bent jau iki 2010 m., t. y. į 

savo atliekamus tyrimus neįtrauktu 

laikotarpiu, 

naudotis visa svarbia informacija, bent jau 

iki 2010 m., t. y. į savo atliekamus tyrimus 

neįtrauktu laikotarpiu, 

Or. en 

 

Pakeitimas 553 

Marian Harkin 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies antra įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– valstybės narės nevisapusiškai užtikrino 

SESV 108 straipsnio nuostatų taikymą, nes 

oficialiai nepranešė Komisijai apie visus 

savo planus teikti pagalbą mokesčių srityje 

ir taip pažeidė atitinkamas Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 659/1999 nuostatas, 

pabrėžia, kad dėl to Komisija negali nuolat 

peržiūrėti visų pagalbos sistemų, kaip 

numatyta SESV 108 straipsnyje, nes ji 

neturėjo galimybės naudotis visa svarbia 

informacija, bent jau iki 2010 m., t. y. į 

savo atliekamus tyrimus neįtrauktu 

laikotarpiu, 

– kai kurios valstybės narės nevisapusiškai 

užtikrino SESV 108 straipsnio nuostatų 

taikymą, nes oficialiai nepranešė Komisijai 

apie visus savo planus teikti pagalbą 

mokesčių srityje ir taip pažeidė atitinkamas 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999 

nuostatas, pabrėžia, kad dėl to Komisija 

negali nuolat peržiūrėti visų pagalbos 

sistemų, kaip numatyta SESV 

108 straipsnyje, nes ji neturėjo galimybės 

naudotis visa svarbia informacija, bent jau 

iki 2010 m., t. y. į savo atliekamus tyrimus 

neįtrauktu laikotarpiu, 

Or. en 

 

Pakeitimas 554 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies antra įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– valstybės narės nevisapusiškai užtikrino 

SESV 108 straipsnio nuostatų taikymą, nes 

oficialiai nepranešė Komisijai apie visus 

savo planus teikti pagalbą mokesčių srityje 

ir taip pažeidė atitinkamas Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 659/1999 nuostatas, 

pabrėžia, kad dėl to Komisija negali nuolat 

– kai kurios valstybės narės nevisapusiškai 

užtikrino SESV 108 straipsnio nuostatų 

taikymą, nes oficialiai nepranešė Komisijai 

apie visus savo planus teikti pagalbą 

mokesčių srityje ir taip pažeidė atitinkamas 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999 

nuostatas, pabrėžia, kad dėl to Komisija 



 

PE567.781v02-00 66/205 AM\1075014LT.doc 

LT 

peržiūrėti visų pagalbos sistemų, kaip 

numatyta SESV 108 straipsnyje, nes ji 

neturėjo galimybės naudotis visa svarbia 

informacija, bent jau iki 2010 m., t. y. į 

savo atliekamus tyrimus neįtrauktu 

laikotarpiu, 

negali nuolat peržiūrėti visų pagalbos 

sistemų, kaip numatyta SESV 

108 straipsnyje, nes ji neturėjo galimybės 

naudotis visa svarbia informacija, bent jau 

iki 2010 m., t. y. į savo atliekamus tyrimus 

neįtrauktu laikotarpiu, 

Or. en 

 

Pakeitimas 555 

Morten Messerschmidt 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies trečia įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– valstybės narės nesilaikė įsipareigojimų, 

nustatytų Tarybos direktyvomis 

77/799/EEB ir 2011/16/ES, nes jos 

spontaniškai nesikeitė informacija 

mokesčių klausimais, net tais atvejais, kai 

nepaisant šiomis direktyvomis suteiktos 

veiksmų laisvės buvo akivaizdus pagrindas 

manyti, kad gali būti mokestinių nuostolių 

kitose valstybėse narėse arba kad galima 

sutaupyti mokesčių dirbtinai pervedant 

pelną grupėse, 

– valstybės narės galimai nevisapusiškai 

laikėsi įsipareigojimų, nustatytų Tarybos 

direktyvomis 77/799/EEB ir 2011/16/ES, 

nes jos spontaniškai nesikeitė informacija 

mokesčių klausimais, net tais atvejais, kai 

nepaisant šiomis direktyvomis suteiktos 

veiksmų laisvės buvo akivaizdus pagrindas 

manyti, kad gali būti mokestinių nuostolių 

kitose valstybėse narėse arba kad galima 

sutaupyti mokesčių dirbtinai pervedant 

pelną grupėse, 

Or. en 

 

Pakeitimas 556 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies trečia įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– valstybės narės nesilaikė įsipareigojimų, 

nustatytų Tarybos direktyvomis 

77/799/EEB ir 2011/16/ES, nes jos 

spontaniškai nesikeitė informacija 

– valstybės narės nesilaikė įsipareigojimų, 

nustatytų Tarybos direktyvomis 

77/799/EEB ir 2011/16/ES, nes jos 

spontaniškai nesikeitė ir toliau nesikeičia 
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mokesčių klausimais, net tais atvejais, kai 

nepaisant šiomis direktyvomis suteiktos 

veiksmų laisvės buvo akivaizdus pagrindas 

manyti, kad gali būti mokestinių nuostolių 

kitose valstybėse narėse arba kad galima 

sutaupyti mokesčių dirbtinai pervedant 

pelną grupėse, 

informacija mokesčių klausimais, net tais 

atvejais, kai nepaisant šiomis direktyvomis 

suteiktos veiksmų laisvės buvo akivaizdus 

pagrindas manyti, kad gali būti mokestinių 

nuostolių kitose valstybėse narėse arba kad 

galima sutaupyti mokesčių dirbtinai 

pervedant pelną grupėse, 

Or. en 

 

Pakeitimas 557 

Frank Engel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies trečia įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– valstybės narės nesilaikė įsipareigojimų, 

nustatytų Tarybos direktyvomis 

77/799/EEB ir 2011/16/ES, nes jos 

spontaniškai nesikeitė informacija 

mokesčių klausimais, net tais atvejais, kai 

nepaisant šiomis direktyvomis suteiktos 

veiksmų laisvės buvo akivaizdus pagrindas 

manyti, kad gali būti mokestinių nuostolių 

kitose valstybėse narėse arba kad galima 

sutaupyti mokesčių dirbtinai pervedant 

pelną grupėse, 

– valstybės narės nesilaikė įsipareigojimų, 

nustatytų Tarybos direktyvomis 

77/799/EEB ir 2011/16/ES, nes jos 

spontaniškai nesikeitė informacija 

mokesčių klausimais, net tais atvejais, kai 

nepaisant šiomis direktyvomis suteiktos 

veiksmų laisvės buvo akivaizdus pagrindas 

tai daryti, 

 

Or. fr 

 

Pakeitimas 558 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies trečia įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– valstybės narės nesilaikė įsipareigojimų, 

nustatytų Tarybos direktyvomis 

77/799/EEB ir 2011/16/ES, nes jos 

spontaniškai nesikeitė informacija 

mokesčių klausimais, net tais atvejais, kai 

– kai kurios valstybės narės nesilaikė 

įsipareigojimų, nustatytų Tarybos 

direktyvomis 77/799/EEB ir 2011/16/ES, 

nes jos spontaniškai nesikeitė informacija 

mokesčių klausimais, net tais atvejais, kai 
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nepaisant šiomis direktyvomis suteiktos 

veiksmų laisvės buvo akivaizdus pagrindas 

manyti, kad gali būti mokestinių nuostolių 

kitose valstybėse narėse arba kad galima 

sutaupyti mokesčių dirbtinai pervedant 

pelną grupėse, 

nepaisant šiomis direktyvomis suteiktos 

veiksmų laisvės buvo akivaizdus pagrindas 

manyti, kad gali būti mokestinių nuostolių 

kitose valstybėse narėse arba kad galima 

sutaupyti mokesčių dirbtinai pervedant 

pelną grupėse, 

Or. en 

 

Pakeitimas 559 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies 3 a įtrauka (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – Komisija nevykdė savo priežiūros ir 

vykdymo užtikrinimo vaidmens pagal ES 

teisę ir nepradėjo pažeidimo nagrinėjimo 

procedūrų dėl valstybių narių nevykdomų 

įsipareigojimų, nustatytų Tarybos 

direktyvose 77/799/EEB ir 2011/16/ES, 

nepaisant atitinkamų faktų, kurie 

išaiškėjo, pavyzdžiui, Tarybos Elgesio 

kodekso grupėje diskutuojant apie žalingą 

mokesčių praktiką; 

Or. en 

 

Pakeitimas 560 

Morten Messerschmidt 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies ketvirta įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– galiausiai, valstybės narės nesilaikė 

Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 

3 dalyje įtvirtinto lojalaus 

bendradarbiavimo principo, nes nesiėmė 

visų reikiamų – bendro pobūdžio arba 

specialių – priemonių, siekdamos 

užtikrinti, kad jų įsipareigojimai būtų 

– galiausiai, valstybės narės galimai 

nesilaikė Europos Sąjungos sutarties 

4 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto lojalaus 

bendradarbiavimo principo, nes nesiėmė 

visų reikiamų – bendro pobūdžio arba 

specialių – priemonių, siekdamos 

užtikrinti, kad jų įsipareigojimai būtų 
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atlikti; atlikti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 561 

Marian Harkin 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies ketvirta įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– galiausiai, valstybės narės nesilaikė 

Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 

3 dalyje įtvirtinto lojalaus 

bendradarbiavimo principo, nes nesiėmė 

visų reikiamų – bendro pobūdžio arba 

specialių – priemonių, siekdamos 

užtikrinti, kad jų įsipareigojimai būtų 

atlikti; 

– galiausiai, kai kurios valstybės narės 

nesilaikė Europos Sąjungos sutarties 

4 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto lojalaus 

bendradarbiavimo principo, nes nesiėmė 

visų reikiamų – bendro pobūdžio arba 

specialių – priemonių, siekdamos 

užtikrinti, kad jų įsipareigojimai būtų 

atlikti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 562 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies ketvirta įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– galiausiai, valstybės narės nesilaikė 

Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 

3 dalyje įtvirtinto lojalaus 

bendradarbiavimo principo, nes nesiėmė 

visų reikiamų – bendro pobūdžio arba 

specialių – priemonių, siekdamos 

užtikrinti, kad jų įsipareigojimai būtų 

atlikti; 

– galiausiai, kai kurios valstybės narės 

nesilaikė Europos Sąjungos sutarties 

4 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto lojalaus 

bendradarbiavimo principo, nes nesiėmė 

visų reikiamų – bendro pobūdžio arba 

specialių – priemonių, siekdamos 

užtikrinti, kad jų įsipareigojimai būtų 

atlikti; 

Or. en 
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Pakeitimas 563 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies ketvirta įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– galiausiai, valstybės narės nesilaikė 

Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 

3 dalyje įtvirtinto lojalaus 

bendradarbiavimo principo, nes nesiėmė 

visų reikiamų – bendro pobūdžio arba 

specialių – priemonių, siekdamos 

užtikrinti, kad jų įsipareigojimai būtų 

atlikti; 

– valstybės narės nesilaikė Europos 

Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje 

įtvirtinto lojalaus bendradarbiavimo 

principo, nes nesiėmė visų reikiamų – 

bendro pobūdžio arba specialių – 

priemonių, siekdamos užtikrinti, kad jų 

įsipareigojimai būtų atlikti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 564 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies 4 a įtrauka (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – Europos Komisija tinkamai neatliko 

savo, kaip Sutarčių sergėtojos, vaidmens, 

nustatyto Europos Sąjungos sutarties 17 

straipsnio 1 dalyje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 565 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies 4 a įtrauka (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – galiausiai, Komisija neatliko savo, kaip 

Sutarties sergėtojos, vaidmens, 

nesiimdama veiksmų šiuo klausimu ir 

nesiimdama visų reikiamų procedūrų 

siekiant informuoti valstybes nares ir 

priversti jas laikytis savo prievolių; 

Komisija praeityje nepradėdama valstybės 

pagalbos tyrimų pažeidė savo prievoles 

pagal Lisabonos sutarties 108 straipsnį 

dėl vidaus rinkos veikimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 566 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies 4 a įtrauka (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atskirų Bendrijos teisės aktų pažeidimų, 

susijusių su minėtomis dalimis, analizės 

nebuvo galima atlikti dėl to, kad trūksta 

išsamios informacijos, teikiamos valstybių 

narių, Tarybos ir Komisijos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 567 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 dalies 4 b įtrauka (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – kad būtų išsiaiškinti atskiri atvejai ir 

konkretūs Bendrijos teisės pažeidimai, 

kuriuos padarė valstybės narės ir 

Sąjungos institucijos, išskyrus tuos 
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atvejus ir aspektus, kurie aiškiai 

nagrinėjami šiuo metu Komisijos 

vykdomuose tyrimuose, turėtų būti 

įsteigtas tyrimo komitetas, turintis 

įgaliojimus bent 12 mėnesių; reikėtų 

išnagrinėti galimų kitų teisinių veiksmų 

galimybę, siekiant užtikrinti visapusišką 

bendradarbiavimą, susijusį su valstybės 

narės ir Sąjungos institucijų dalijimusi 

informacija su Parlamento komitetais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 568 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 68a. ragina Tarybą ir Komisiją skubiai 

pritarti šiuo metu svarstomam pasiūlymui 

dėl Europos Parlamento reglamento dėl 

išsamių Parlamento naudojimąsi tyrimo 

teise reglamentuojančių nuostatų1; 

 __________________ 

 1http://www.europarl.europa.eu/sides/get

Doc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-

0219+0+DOC+PDF+V0//LT 

Or. en 

 

Pakeitimas 569 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 a dalis (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 68 a. ragina Komisiją išnagrinėti, ar dėl 

pirmiau minėtų pažeidimų vis dar galima 

kreiptis į Teisingumo Teismą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 570 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 68a. patvirtina valstybių narių 

suverenitetą pelno mokesčio sistemų 

srityje, tuo pačiu metu pripažindamas, kad 

reikia spręsti nesąžiningų mokestinių 

priemonių, pavyzdžiui, piktnaudžiavimo 

išankstiniais sprendimais dėl mokesčių 

visoje ES, problemą; šiuo požiūriu derėtų 

užtikrinti geresnį nacionalinės mokesčių 

politikos koordinavimą ir didesnį 

tarptautinių korporacijų veiklos 

skaidrumą be jokio tolesnio pelno 

mokesčio politikos derinimo;  

Or. en 

 

Pakeitimas 571 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

68 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 68b. ragina valstybes nares laikytis 

principo, kad pelnas apmokestinamas jo 

susidarymo vietoje; 

Or. en 
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Pakeitimas 572 

Paul Tang 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

69 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

69. tuo remdamasis ragina valstybes nares 

ir ES institucijas, kurios dalijasi politine 

atsakomybe už esamą padėtį, visapusiškai 

bendradarbiauti siekiant pašalinti 

neatitikimus ir susilaikyti nuo tolesnių 

neatitikimų tarp mokesčių sistemų ir 

žalingų mokesčių priemonių, kurios 

tarptautinėms korporacijoms sudaro 

sąlygas didelio masto mokesčių vengimui 

ir mokesčių bazės erozijai vidaus rinkoje, 

kūrimo; 

69. tuo remdamasis ragina valstybes nares 

ir ES institucijas, kurios dalijasi politine 

atsakomybe už esamą padėtį, visapusiškai 

bendradarbiauti siekiant pašalinti 

neatitikimus ir susilaikyti nuo tolesnių 

neatitikimų tarp mokesčių sistemų ir 

žalingų mokesčių priemonių, kurios 

tarptautinėms korporacijoms sudaro 

sąlygas didelio masto mokesčių vengimui 

ir mokesčių bazės erozijai vidaus rinkoje, 

kūrimo; kai kurios valstybės narės, kurios 

atlieka pagrindinį vaidmenį palengvinant 

mokesčių slėpimo, pavyzdžiui, 

Nyderlandai ir Liuksemburgas, turėtų 

imtis atsakomybės ir vadovauti 

pastangoms gerinti ES valstybių narių 

bendradarbiavimą mokesčių klausimais;  

Or. en 

 

Pakeitimas 573 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

69 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

69. tuo remdamasis ragina valstybes nares 

ir ES institucijas, kurios dalijasi politine 

atsakomybe už esamą padėtį, visapusiškai 

bendradarbiauti siekiant pašalinti 

neatitikimus ir susilaikyti nuo tolesnių 

neatitikimų tarp mokesčių sistemų ir 

žalingų mokesčių priemonių, kurios 

tarptautinėms korporacijoms sudaro 

sąlygas didelio masto mokesčių vengimui 

69. tuo remdamasis ragina valstybes nares 

ir ES institucijas, kurios dalijasi politine 

atsakomybe už esamą padėtį, visapusiškai 

bendradarbiauti siekiant pašalinti žalingas 

mokesčių priemones, kurios tarptautinėms 

korporacijoms sudaro sąlygas didelio 

masto mokesčių vengimui ir mokesčių 

bazės erozijai vidaus rinkoje, kūrimo; 
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ir mokesčių bazės erozijai vidaus rinkoje, 

kūrimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 574 

Petr Ježek 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

69 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

69. tuo remdamasis ragina valstybes nares 

ir ES institucijas, kurios dalijasi politine 

atsakomybe už esamą padėtį, visapusiškai 

bendradarbiauti siekiant pašalinti 

neatitikimus ir susilaikyti nuo tolesnių 

neatitikimų tarp mokesčių sistemų ir 

žalingų mokesčių priemonių, kurios 

tarptautinėms korporacijoms sudaro 

sąlygas didelio masto mokesčių vengimui 

ir mokesčių bazės erozijai vidaus rinkoje, 

kūrimo; 

69. tuo remdamasis ragina valstybes nares 

ir ES institucijas, kurios dalijasi politine 

atsakomybe už esamą padėtį, visapusiškai 

bendradarbiauti siekiant pašalinti 

neatitikimus ir susilaikyti nuo tolesnių 

neatitikimų tarp mokesčių sistemų ir 

žalingų mokesčių priemonių, kurios 

tarptautinėms korporacijoms sudaro 

sąlygas didelio masto mokesčių vengimui 

ir mokesčių bazės erozijai vidaus rinkoje, 

kūrimo; šiuo klausimu ragina valstybes 

nares informuoti Komisiją ir kitas 

valstybes nares apie visus aktualius jų 

pelno mokesčio teisės pokyčius (naujas 

lengvatos, atleidimo, skatinimo ar 

panašias priemones), kurie galėtų turėti 

įtakos jų faktiniam mokesčio tarifui arba 

bet kokios kitos valstybės narės 

mokestinėms įplaukoms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 575 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

69 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

69. tuo remdamasis ragina valstybes nares 

ir ES institucijas, kurios dalijasi politine 

atsakomybe už esamą padėtį, visapusiškai 

bendradarbiauti siekiant pašalinti 

neatitikimus ir susilaikyti nuo tolesnių 

neatitikimų tarp mokesčių sistemų ir 

žalingų mokesčių priemonių, kurios 

tarptautinėms korporacijoms sudaro 

sąlygas didelio masto mokesčių vengimui 

ir mokesčių bazės erozijai vidaus rinkoje, 

kūrimo; 

69. tuo remdamasis ragina valstybes nares 

ir ES institucijas, kurios dalijasi politine 

atsakomybe už esamą padėtį, nutraukti 

žalingą mokestinę konkurenciją ir 
visapusiškai bendradarbiauti siekiant 

pašalinti neatitikimus ir (arba) susilaikyti 

nuo tolesnių neatitikimų tarp mokesčių 

sistemų (pavyzdžiui, įgyvendinus 

Komisijos pateiktą direktyvos dėl SUP 

projektą (COM(2014) 212)) ir žalingų 

mokesčių priemonių, kurios tarptautinėms 

korporacijoms sudaro sąlygas didelio 

masto mokesčių vengimui ir mokesčių 

bazės erozijai vidaus rinkoje, kūrimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas  576 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

69 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

69. tuo remdamasis ragina valstybes nares 

ir ES institucijas, kurios dalijasi politine 

atsakomybe už esamą padėtį, visapusiškai 

bendradarbiauti siekiant pašalinti 

neatitikimus ir susilaikyti nuo tolesnių 

neatitikimų tarp mokesčių sistemų ir 

žalingų mokesčių priemonių, kurios 

tarptautinėms korporacijoms sudaro 

sąlygas didelio masto mokesčių vengimui 

ir mokesčių bazės erozijai vidaus rinkoje, 

kūrimo; 

69. tuo remdamasis ragina valstybes nares 

ir ES institucijas, kurios dalijasi politine 

atsakomybe už esamą padėtį, visapusiškai 

bendradarbiauti siekiant pašalinti 

neatitikimus ir susilaikyti nuo tolesnių 

neatitikimų tarp mokesčių sistemų ir 

žalingų mokesčių priemonių, kurios 

tarptautinėms korporacijoms sudaro 

sąlygas mokesčių vengimui ir mokesčių 

bazės erozijai vidaus rinkoje, kūrimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 577 

Morten Messerschmidt 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

69 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

69. tuo remdamasis ragina valstybes nares 

ir ES institucijas, kurios dalijasi politine 

atsakomybe už esamą padėtį, visapusiškai 

bendradarbiauti siekiant pašalinti 

neatitikimus ir susilaikyti nuo tolesnių 

neatitikimų tarp mokesčių sistemų ir 

žalingų mokesčių priemonių, kurios 

tarptautinėms korporacijoms sudaro 

sąlygas didelio masto mokesčių vengimui 

ir mokesčių bazės erozijai vidaus rinkoje, 

kūrimo; 

69. tuo remdamasis ragina valstybes nares 

ir ES institucijas, kurios dalijasi politine 

atsakomybe už esamą padėtį, visapusiškai 

bendradarbiauti siekiant pašalinti 

neatitikimus ir susilaikyti nuo tolesnių 

neatitikimų tarp mokesčių sistemų ir 

žalingų mokesčių priemonių, kurios 

tarptautinėms korporacijoms sudaro 

sąlygas mokesčių vengimui ir mokesčių 

bazės erozijai vidaus rinkoje, kūrimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 578 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

69 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 69a. pripažįsta Komisijos atliekamą darbą 

kuriant Europos Sąjungos mokesčių 

mokėtojo identifikacinį numerį (ES TIN); 

primena, kad mokesčių mokėtojų 

identifikaciniai numeriai (TIN) laikomi 

geriausia priemone mokesčių mokėtojams 

nustatyti, ir todėl primygtinai ragina 

sparčiau įgyvendinti šį projektą; be to, 

ragina Komisiją aktyviai dirbti siekiant 

sukurti panašų identifikacinį numerį 

pasauliniu mastu, kaip antai Reguliavimo 

priežiūros komiteto pasaulinis juridinio 

asmens identifikatorius (LEI); 

Or. en 

 

Pakeitimas 579 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

70 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

70. ragina ES valstybių ir vyriausybių 

vadovus prisiimti aiškius politinius 

įsipareigojimus imtis neatidėliotinų 

veiksmų siekiant ištaisyti šią padėtį, kurios 

daugiau toleruoti nebegalima, ypač dėl jos 

poveikio nacionaliniams biudžetams, 

kuriems jau taikomos fiskalinio 

konsolidavimo priemonės, ir dėl kitų 

mokesčių mokėtojų, įskaitant MVĮ ir 

piliečius, mokesčių naštos; atsižvelgdamas 

į tai pabrėžia, kad glaudžiai 

bendradarbiaudamas su nacionaliniais 

parlamentais ketina visapusiškai atlikti 

savo vaidmenį ir yra pasirengęs užtikrinti 

veiksmingesnę politinę priežiūrą; 

70. ragina ES valstybių ir vyriausybių 

vadovus, be esamų planų, prisiimti aiškius 

politinius įsipareigojimus imtis 

neatidėliotinų veiksmų siekiant ištaisyti šią 

padėtį, kurios daugiau toleruoti 

nebegalima, ypač dėl jos poveikio 

nacionaliniams biudžetams, kuriems jau 

taikomos fiskalinio konsolidavimo 

priemonės, ir dėl kitų mokesčių mokėtojų, 

įskaitant MVĮ ir piliečius, mokestinio 

įnašo; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 

glaudžiai bendradarbiaudamas su 

nacionaliniais parlamentais ketina 

visapusiškai atlikti savo vaidmenį ir yra 

pasirengęs užtikrinti veiksmingesnę 

politinę priežiūrą; tuo pat metu pabrėžia, 

kad politinių postų turėtojai, kurie 

prisiima atsakomybę už Bendrijos teisės 

pažeidimus, visų pirma nesant lojalaus 

bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis 

narėmis, turėtų prisiimti visą atsakomybę 

už savo elgesį, įskaitant atsistatydinimą iš 

pareigų, jei reikia, kad būtų atkurtas 

piliečių pasitikėjimas Europos Sąjungos ir 

jos valstybių narių atstovais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 580 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

70 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

70. ragina ES valstybių ir vyriausybių 

vadovus prisiimti aiškius politinius 

įsipareigojimus imtis neatidėliotinų 

70. ragina ES valstybių ir vyriausybių 

vadovus prisiimti naujus aiškius politinius 

įsipareigojimus imtis neatidėliotinų 
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veiksmų siekiant ištaisyti šią padėtį, kurios 

daugiau toleruoti nebegalima, ypač dėl jos 

poveikio nacionaliniams biudžetams, 

kuriems jau taikomos fiskalinio 

konsolidavimo priemonės, ir dėl kitų 

mokesčių mokėtojų, įskaitant MVĮ ir 

piliečius, mokesčių naštos; atsižvelgdamas 

į tai pabrėžia, kad glaudžiai 

bendradarbiaudamas su nacionaliniais 

parlamentais ketina visapusiškai atlikti 

savo vaidmenį ir yra pasirengęs užtikrinti 

veiksmingesnę politinę priežiūrą; 

veiksmų siekiant ištaisyti šią padėtį, kurios 

daugiau toleruoti nebegalima, ypač dėl jos 

poveikio nacionaliniams biudžetams, 

kuriems jau taikomos fiskalinio 

konsolidavimo priemonės, ir dėl kitų 

mokesčių mokėtojų, įskaitant MVĮ ir 

piliečius, mokestinio įnašo; 

atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad glaudžiai 

bendradarbiaudamas su nacionaliniais 

parlamentais ketina visapusiškai atlikti 

savo vaidmenį ir yra pasirengęs užtikrinti 

veiksmingesnę politinę priežiūrą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 581 

Thomas Mann 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

70 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

70. ragina ES valstybių ir vyriausybių 

vadovus prisiimti aiškius politinius 

įsipareigojimus imtis neatidėliotinų 

veiksmų siekiant ištaisyti šią padėtį, kurios 

daugiau toleruoti nebegalima, ypač dėl jos 

poveikio nacionaliniams biudžetams, 

kuriems jau taikomos fiskalinio 

konsolidavimo priemonės, ir dėl kitų 

mokesčių mokėtojų, įskaitant MVĮ ir 

piliečius, mokesčių naštos; atsižvelgdamas 

į tai pabrėžia, kad glaudžiai 

bendradarbiaudamas su nacionaliniais 

parlamentais ketina visapusiškai atlikti 

savo vaidmenį ir yra pasirengęs užtikrinti 

veiksmingesnę politinę priežiūrą; 

70. ragina ES valstybių ir vyriausybių 

vadovus prisiimti aiškius politinius 

įsipareigojimus imtis neatidėliotinų 

veiksmų siekiant ištaisyti šią padėtį, kurios 

daugiau toleruoti nebegalima, ypač dėl jos 

poveikio nacionaliniams biudžetams, 

kuriems jau taikomos reikalingo fiskalinio 

konsolidavimo priemonės, ir dėl kitų 

mokesčių mokėtojų, įskaitant MVĮ ir 

piliečius, mokesčių naštos; atsižvelgdamas 

į tai pabrėžia, kad glaudžiai 

bendradarbiaudamas su nacionaliniais 

parlamentais ketina visapusiškai atlikti 

savo vaidmenį ir yra pasirengęs užtikrinti 

veiksmingesnę politinę priežiūrą; 

Or. de 

 

Pakeitimas 582 

Cătălin Sorin Ivan 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

70 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

70. ragina ES valstybių ir vyriausybių 

vadovus prisiimti aiškius politinius 

įsipareigojimus imtis neatidėliotinų 

veiksmų siekiant ištaisyti šią padėtį, kurios 

daugiau toleruoti nebegalima, ypač dėl jos 

poveikio nacionaliniams biudžetams, 

kuriems jau taikomos fiskalinio 

konsolidavimo priemonės, ir dėl kitų 

mokesčių mokėtojų, įskaitant MVĮ ir 

piliečius, mokesčių naštos; atsižvelgdamas 

į tai pabrėžia, kad glaudžiai 

bendradarbiaudamas su nacionaliniais 

parlamentais ketina visapusiškai atlikti 

savo vaidmenį ir yra pasirengęs užtikrinti 

veiksmingesnę politinę priežiūrą; 

70. ragina ES valstybių ir vyriausybių 

vadovus prisiimti aiškius politinius 

įsipareigojimus imtis neatidėliotinų 

veiksmų siekiant ištaisyti šią padėtį, kuriai 

būdinga dideli pajamų skirtumai ir kurios 

daugiau toleruoti nebegalima, ypač dėl jos 

poveikio nacionaliniams biudžetams, 

kuriems jau taikomos fiskalinio 

konsolidavimo priemonės, ir dėl kitų 

mokesčių mokėtojų, įskaitant MVĮ ir 

piliečius, mokesčių naštos; atsižvelgdamas 

į tai pabrėžia, kad glaudžiai 

bendradarbiaudamas su nacionaliniais 

parlamentais ketina visapusiškai atlikti 

savo vaidmenį ir yra pasirengęs užtikrinti 

veiksmingesnę politinę priežiūrą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 583 

Massimiliano Salini 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

70 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

70. ragina ES valstybių ir vyriausybių 

vadovus prisiimti aiškius politinius 

įsipareigojimus imtis neatidėliotinų 

veiksmų siekiant ištaisyti šią padėtį, kurios 

daugiau toleruoti nebegalima, ypač dėl jos 

poveikio nacionaliniams biudžetams, 

kuriems jau taikomos fiskalinio 

konsolidavimo priemonės, ir dėl kitų 

mokesčių mokėtojų, įskaitant MVĮ ir 

piliečius, mokesčių naštos; atsižvelgdamas 

į tai pabrėžia, kad glaudžiai 

bendradarbiaudamas su nacionaliniais 

parlamentais ketina visapusiškai atlikti 

savo vaidmenį ir yra pasirengęs užtikrinti 

veiksmingesnę politinę priežiūrą; 

70. ragina ES valstybių ir vyriausybių 

vadovus prisiimti aiškius politinius 

įsipareigojimus imtis neatidėliotinų 

veiksmų siekiant ištaisyti šią padėtį, kurios 

daugiau toleruoti nebegalima, ypač dėl jos 

poveikio nacionaliniams biudžetams, 

kuriems jau taikomos fiskalinio 

konsolidavimo priemonės, ir dėl kitų 

mokesčių mokėtojų, įskaitant MVĮ, 

savarankiškai dirbančius asmenis, 

laisvųjų profesijų atstovus ir piliečius, 

mokesčių naštos; atsižvelgdamas į tai 

pabrėžia, kad glaudžiai 

bendradarbiaudamas su nacionaliniais 

parlamentais ketina visapusiškai atlikti 
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savo vaidmenį ir yra pasirengęs užtikrinti 

veiksmingesnę politinę priežiūrą; 

Or. it 

 

Pakeitimas 584 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

70 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

70. ragina ES valstybių ir vyriausybių 

vadovus prisiimti aiškius politinius 

įsipareigojimus imtis neatidėliotinų 

veiksmų siekiant ištaisyti šią padėtį, kurios 

daugiau toleruoti nebegalima, ypač dėl jos 

poveikio nacionaliniams biudžetams, 

kuriems jau taikomos fiskalinio 

konsolidavimo priemonės, ir dėl kitų 

mokesčių mokėtojų, įskaitant MVĮ ir 

piliečius, mokesčių naštos; atsižvelgdamas 

į tai pabrėžia, kad glaudžiai 

bendradarbiaudamas su nacionaliniais 

parlamentais ketina visapusiškai atlikti 

savo vaidmenį ir yra pasirengęs užtikrinti 

veiksmingesnę politinę priežiūrą; 

70. ragina ES valstybių ir vyriausybių 

vadovus prisiimti aiškius politinius 

įsipareigojimus imtis neatidėliotinų 

veiksmų siekiant spręsti mokesčių 

konkurencijos problemą ES, kurios 

daugiau toleruoti nebegalima, ypač dėl jos 

poveikio nacionaliniams biudžetams, 

kuriems jau taikomos fiskalinio 

konsolidavimo priemonės, ir dėl kitų 

mokesčių mokėtojų, įskaitant MVĮ ir 

piliečius, mokesčių naštos; atsižvelgdamas 

į tai pabrėžia, kad glaudžiai 

bendradarbiaudamas su nacionaliniais 

parlamentais ketina visapusiškai atlikti 

savo vaidmenį ir yra pasirengęs užtikrinti 

veiksmingesnę politinę priežiūrą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 585 

Evelyn Regner 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

70 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 70a. mano, kad žalinga mokesčių 

konkurencija yra viena pagrindinių 

priežasčių, lemiančių Europos rinkos 

dezintegraciją; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 586 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

70 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 70a. ragina valstybes nares, kurios ketina 

tvirčiau tarpusavyje bendradarbiauti 

mokesčių srityje, išnagrinėti galimybę 

pavesti Europos Komisijai pareigą spręsti 

jų mokestinius ginčus, taikant JAV 

Įvairių valstijų mokesčių susitarimo 

modelį (angl. „Multistate Tax Compact“). 

Pagal šį įgaliojimą, Europos Komisija 

galėtų veikti kaip informaciją surenkanti 

įstaiga ir pasiūlyti Sandorių kainodaros 

programą, pagal kurią būtų atliekamas 

auditas. Tai padėtų užtikrinti, kad 

dalyvaujančios valstybės narės naudotų 

teisingus ir tinkamus paskirstymo 

metodus, siekiant nustatyti mokestinį 

įsipareigojimą ir išvengti žalingos 

mokesčių konkurencijos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 587 

Aldo Patriciello 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

71 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

71. ragina Komisiją atlikti savo kaip 

Sutarčių sergėtojos pareigą, užtikrinant, 

kad būtų visapusiškai laikomasi ES teisės 

aktų nuostatų ir valstybių narių lojalaus 

bendradarbiavimo principo; 

71. ragina Komisiją atlikti savo kaip 

Sutarčių sergėtojos pareigą, užtikrinant, 

kad būtų visapusiškai laikomasi ES teisės 

aktų nuostatų ir valstybių narių lojalaus 

bendradarbiavimo principo, ir, jei 
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numatyta, pradėti pažeidimų nagrinėjimo 

procedūrą prieš valstybes nares, kurios 

nesilaiko įsipareigojimų pagal SESV 258 

ir 259 straipsnius; 

Or. it 

 

Pakeitimas 588 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

71 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

71. ragina Komisiją atlikti savo kaip 

Sutarčių sergėtojos pareigą, užtikrinant, 

kad būtų visapusiškai laikomasi ES teisės 

aktų nuostatų ir valstybių narių lojalaus 

bendradarbiavimo principo; 

71. ragina Komisiją atlikti savo kaip 

Sutarčių sergėtojos pareigą, užtikrinant, 

kad būtų visapusiškai laikomasi ES teisės 

aktų nuostatų ir valstybių narių lojalaus 

bendradarbiavimo principo; primygtinai 

ragina sistemingai imtis tolesnių teisinių 

veiksmų laikantis pagal Sutartį jai 

suteiktų įgaliojimų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 589 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

71 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

71. ragina Komisiją atlikti savo kaip 

Sutarčių sergėtojos pareigą, užtikrinant, 

kad būtų visapusiškai laikomasi ES teisės 

aktų nuostatų ir valstybių narių lojalaus 

bendradarbiavimo principo; 

71. ragina Komisiją atlikti savo kaip 

Sutarčių sergėtojos pareigą, užtikrinant, 

kad būtų visapusiškai laikomasi ES teisės 

aktų nuostatų ir valstybių narių lojalaus 

bendradarbiavimo principo; todėl ragina 

Komisiją sustiprinti savo vidaus 

pajėgumus – tai galima padaryti savo 

tarnybose įsteigiant konkretų mokesčių 
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departamentą – siekiant susidoroti su vis 

didėjančiu pranešimų apie valstybės 

pagalbą skaičiumi konkurencijos politikos 

srityje ir su didesne atsakomybe už naujų 

priemonių dėl mokesčių skaidrumo 

koordinavimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 590 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

71 dalies 1 pastraipa (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 apgailestauja, kad Europos Komisijos 

Pirmininkas Jean-Claude Juncker toliau 

neigia per LuxLeaks atskleistos 

informacijos svarbą, turbūt dėl pareigų, 

kurias dešimtmečius ėjo Didžiosios 

Hercogystės vyriausybėje; 

Or. it 

 

Pakeitimas 591 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

71 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 71a. ragina Komisiją skatinti geriausią 

praktiką sandorių kainodaros, paskolų 

kainodaros ir grupės viduje vykdomų 

sandorių finansavimo išlaidų srityse, kad 

jie atitiktų vyraujančias rinkos kainas; 

Or. en 
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Pakeitimas 592 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

71 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 71a. ragina ES valstybes nares rimtai 

apsvarstyti pasiūlymą, pateiktą buvusio 

Liuksemburgo finansų ministro ir 

dabartinio Europos Komisijos pirmininko, 

Taryboje įsteigti mokesčių komitetą, kuris 

turėtų tokį pat statutą ir atstovavimo 

galimybes kaip ir Ekonomikos ir finansų 

komitetas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 593 

Alain Cadec 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

71 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 71a. prašo valstybių narių pateikti 

Komisijai visą informaciją, kuri būtina, 

kad ji galėtų nevaržoma vykdyti savo kaip 

Sutarčių sergėtojos funkcijas;  

Or. fr 

 

Pakeitimas 594 

Gerolf Annemans 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 
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pelno mokesčio tarifus; vis dėlto 

reikalauja, kad siekiant užtikrinti 

sąžiningą įmonių konkurenciją vidaus 

rinkoje mokesčių konkurencija ES ir 

trečiųjų šalių atžvilgiu turėtų vykti paisant 

aiškios taisyklių sistemos; atsižvelgdamas 

į itin svarbų jų vaidmenį užtikrinant 

fiskalinį tvarumą, ragina, kad pelno 

apmokestinimo problemos, įskaitant 

žalingą mokesčių praktiką ir jos poveikį, 

įgyvendinant Europos semestrą būtų 

nuodugniau sprendžiamos, ir kad į 

makroekonominio disbalanso procedūros 

rezultatų suvestinę būtų įtraukti 

atitinkami rodikliai; 

pelno mokesčio tarifus; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 595 

Matt Carthy 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 

pelno mokesčio tarifus; vis dėlto reikalauja, 

kad siekiant užtikrinti sąžiningą įmonių 

konkurenciją vidaus rinkoje mokesčių 

konkurencija ES ir trečiųjų šalių atžvilgiu 

turėtų vykti paisant aiškios taisyklių 

sistemos; atsižvelgdamas į itin svarbų jų 

vaidmenį užtikrinant fiskalinį tvarumą, 

ragina, kad pelno apmokestinimo 

problemos, įskaitant žalingą mokesčių 

praktiką ir jos poveikį, įgyvendinant 

Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos, ir kad į makroekonominio 

disbalanso procedūros rezultatų suvestinę 

būtų įtraukti atitinkami rodikliai; 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti 

atitinkamus savo pelno mokesčio tarifus; 

reikalauja, kad valstybės narės pagerintų 

ir sustiprintų administracinį kiekvienos 

šalies ir mokesčių administratorių 

bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti 

sąžiningą įmonių konkurenciją; 

  

Or. en 
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Pakeitimas 596 

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

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 

pelno mokesčio tarifus; vis dėlto 

reikalauja, kad siekiant užtikrinti 

sąžiningą įmonių konkurenciją vidaus 

rinkoje mokesčių konkurencija ES ir 

trečiųjų šalių atžvilgiu turėtų vykti paisant 

aiškios taisyklių sistemos; atsižvelgdamas 

į itin svarbų jų vaidmenį užtikrinant 

fiskalinį tvarumą, ragina, kad pelno 

apmokestinimo problemos, įskaitant 

žalingą mokesčių praktiką ir jos poveikį, 

įgyvendinant Europos semestrą būtų 

nuodugniau sprendžiamos, ir kad į 

makroekonominio disbalanso procedūros 

rezultatų suvestinę būtų įtraukti 

atitinkami rodikliai; 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti 

atitinkamus savo pelno mokesčio tarifus; 

vis dėl to tvirtina, kad mokesčių 

konkurencija ES ir trečiųjų šalių atžvilgiu 

yra žalinga ir sukels lenktynes dėl 

žemesnių mokesčių tarifų ir reguliavimo 

standartų, todėl turėtų būti pakeista 

suderinta bendradarbiavimo sistema; 

Or. en 

 

Pakeitimas 597 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 

pelno mokesčio tarifus; vis dėlto 

reikalauja, kad siekiant užtikrinti sąžiningą 

įmonių konkurenciją vidaus rinkoje 

mokesčių konkurencija ES ir trečiųjų šalių 

atžvilgiu turėtų vykti paisant aiškios 

taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į itin 

svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti 

atitinkamus savo pelno mokesčio tarifus; 

vis dėlto reikalauja, kad siekiant užtikrinti 

sąžiningą įmonių konkurenciją vidaus 

rinkoje mokesčių konkurencija ES ir 

trečiųjų šalių atžvilgiu turėtų vykti 

koordinuotai; 
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tvarumą, ragina, kad pelno 

apmokestinimo problemos, įskaitant 

žalingą mokesčių praktiką ir jos poveikį, 

įgyvendinant Europos semestrą būtų 

nuodugniau sprendžiamos, ir kad į 

makroekonominio disbalanso procedūros 

rezultatų suvestinę būtų įtraukti 

atitinkami rodikliai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 598 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 

pelno mokesčio tarifus; vis dėlto 

reikalauja, kad siekiant užtikrinti sąžiningą 

įmonių konkurenciją vidaus rinkoje 

mokesčių konkurencija ES ir trečiųjų šalių 

atžvilgiu turėtų vykti paisant aiškios 

taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į itin 

svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą, ragina, kad pelno apmokestinimo 

problemos, įskaitant žalingą mokesčių 

praktiką ir jos poveikį, įgyvendinant 
Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos, ir kad į makroekonominio 

disbalanso procedūros rezultatų suvestinę 

būtų įtraukti atitinkami rodikliai; 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti 

atitinkamus savo pelno mokesčio tarifus; 

ragina jas užtikrinti verslui palankią 

aplinką, kuriai būdingas, inter alia, 

ekonominis, finansinis ir politinis 

stabilumas, taip pat teisinis aiškumas ir 

mokesčių taisyklių paprastumas, laiku 

atlikti augimui palankias struktūrines 

reformas ir vykdyti skolų bei deficito 

mažinimo politiką, kurios yra 

neatskiriama verslui palankios aplinkos 

dalis; vis dėlto reikalauja, kad siekiant 

užtikrinti sąžiningą įmonių konkurenciją 

vidaus rinkoje mokesčių konkurencija ES 

ir trečiųjų šalių atžvilgiu turėtų vykti 

paisant aiškios taisyklių sistemos; todėl 

ragina valstybes nares ir Komisiją 

užtikrinti, kad tarptautinėms 

korporacijoms ir MVĮ būtų taikomos 

vienodos sąlygos; pažymi, kad siekiant 

skatinti atsakingą mokesčių politiką 

turėtų būti pasitelkiamas Europos 

semestras ir kad taip pat galima 

pasinaudoti metine augimo apžvalga ir 

konkrečiai šaliai skirtomis 

rekomendacijomis siekiant rekomenduoti 
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mokesčių sistemos efektyvumo didinimo 

priemones ir skatinti geriausią praktiką 

veiksmingo mokesčių surinkimo srityje; 

mano, kad reikia nuodugniai apsvarstyti, 

ar įtraukti papildomus su mokesčių 

politika susijusius rodiklius į 

makroekonominio disbalanso procedūros 

rezultatų suvestinę, tačiau mano, kad tokie 

mokesčių klausimai galėtų būti 

nagrinėjami atsižvelgiant į nuodugnias 

apžvalgas šalyse, kuriose jos atliekamos; 

vis dėlto atkreipia dėmesį į pelno 

mokesčio rinkimo cikliškumą, kuris yra 

glaudžiai susijęs su bendruoju 

ekonominiu ciklu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 599 

Emmanuel Maurel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 

pelno mokesčio tarifus; vis dėlto 

reikalauja, kad siekiant užtikrinti 

sąžiningą įmonių konkurenciją vidaus 

rinkoje mokesčių konkurencija ES ir 

trečiųjų šalių atžvilgiu turėtų vykti paisant 

aiškios taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į 

itin svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą, ragina, kad pelno apmokestinimo 

problemos, įskaitant žalingą mokesčių 

praktiką ir jos poveikį, įgyvendinant 

Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos, ir kad į makroekonominio 

disbalanso procedūros rezultatų suvestinę 

būtų įtraukti atitinkami rodikliai; 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 

pelno mokesčio tarifus; vis dėlto 

primygtinai tvirtina, kad 

bendradarbiavimas fiskaliniais klausimais 

Sąjungoje ir trečiųjų šalių atžvilgiu turėtų 

vykti laikantis aiškios taisyklių sistemos, 

kurią taikant galima palaipsniui 

panaikinti valstybių narių tarpusavio 

fiskalinę konkurenciją; atsižvelgdamas į 

itin svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą, ragina, kad pelno apmokestinimo 

problemos, įskaitant žalingą mokesčių 

praktiką ir jos poveikį, įgyvendinant 

Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos, ir kad į makroekonominio 

disbalanso procedūros rezultatų suvestinę 

būtų įtraukti atitinkami rodikliai; be kita 

ko, reikia griežtai prižiūrėti mokesčių 

administratorių išteklius, skiriamus 

bendrovių apmokestinimo ir mokesčių 
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audito tikslams; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 600 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 

pelno mokesčio tarifus; vis dėlto 

reikalauja, kad siekiant užtikrinti 

sąžiningą įmonių konkurenciją vidaus 

rinkoje mokesčių konkurencija ES ir 

trečiųjų šalių atžvilgiu turėtų vykti paisant 

aiškios taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į 

itin svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą, ragina, kad pelno apmokestinimo 

problemos, įskaitant žalingą mokesčių 

praktiką ir jos poveikį, įgyvendinant 

Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos, ir kad į makroekonominio 

disbalanso procedūros rezultatų suvestinę 

būtų įtraukti atitinkami rodikliai; 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

kompetentingos nustatyti atitinkamus savo 

pelno mokesčio tarifus, tačiau laikosi 

bendrosios rinkos taisyklių, o tai reiškia, 

kad reikia nustatyti taisykles, kuriomis 

būtų užtikrinta sąžininga įmonių 

konkurencija; vis dėlto tvirtina, kad 

mokesčių konkurencija tarp valstybių yra 

žalingas reiškinys ir sukels lenktynes dėl 

žemesnių mokesčių tarifų, o Sąjunga turi 

stengtis sukurti bendrą ES pelno mokesčio 

sistemą; atsižvelgdamas į itin svarbų jų 

vaidmenį užtikrinant fiskalinį tvarumą, 

ragina Komisiją įgyvendinant Europos 

semestrą nuodugniau spręsti pelno 

apmokestinimo problemas, įskaitant 

žalingą mokesčių praktiką ir jos poveikį, ir 

kad atitinkami rodikliai būtų įtraukti į 

makroekonominio disbalanso procedūros 

rezultatų suvestinę; 

Or. en 

 

Pakeitimas 601 

Bernd Lucke 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 

pelno mokesčio tarifus; vis dėlto 

reikalauja, kad siekiant užtikrinti sąžiningą 

įmonių konkurenciją vidaus rinkoje 

mokesčių konkurencija ES ir trečiųjų šalių 

atžvilgiu turėtų vykti paisant aiškios 

taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į itin 

svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą, ragina, kad pelno 

apmokestinimo problemos, įskaitant 

žalingą mokesčių praktiką ir jos poveikį, 

įgyvendinant Europos semestrą būtų 

nuodugniau sprendžiamos, ir kad į 

makroekonominio disbalanso procedūros 

rezultatų suvestinę būtų įtraukti 

atitinkami rodikliai; 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti 

atitinkamus savo pelno mokesčio tarifus; 

vis dėlto reikalauja, kad siekiant užtikrinti 

sąžiningą įmonių konkurenciją vidaus 

rinkoje mokesčių konkurencija ES ir 

trečiųjų šalių atžvilgiu turėtų vykti paisant 

aiškios taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į 

itin svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 602 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 

pelno mokesčio tarifus; vis dėlto reikalauja, 

kad siekiant užtikrinti sąžiningą įmonių 

konkurenciją vidaus rinkoje mokesčių 

konkurencija ES ir trečiųjų šalių atžvilgiu 

turėtų vykti paisant aiškios taisyklių 

sistemos; atsižvelgdamas į itin svarbų jų 

vaidmenį užtikrinant fiskalinį tvarumą, 
ragina, kad pelno apmokestinimo 

problemos, įskaitant žalingą mokesčių 

praktiką ir jos poveikį, įgyvendinant 

Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos, ir kad į makroekonominio 

disbalanso procedūros rezultatų suvestinę 

būtų įtraukti atitinkami rodikliai; 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti 

atitinkamus savo pelno mokesčio tarifus; 

tuo pačiu reikalauja, kad siekiant užtikrinti 

sąžiningą įmonių konkurenciją vidaus 

rinkoje mokesčių konkurencija ES ir 

trečiųjų šalių atžvilgiu turėtų vykti paisant 

aiškios taisyklių sistemos; ragina, kad su 

žalinga mokesčių praktika ir jos poveikiu 

susijusios problemos įgyvendinant 

Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos; 



 

PE567.781v02-00 92/205 AM\1075014LT.doc 

LT 

Or. en 

 

Pakeitimas 603 

Brian Hayes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 

pelno mokesčio tarifus; vis dėlto 

reikalauja, kad siekiant užtikrinti sąžiningą 

įmonių konkurenciją vidaus rinkoje 

mokesčių konkurencija ES ir trečiųjų šalių 

atžvilgiu turėtų vykti paisant aiškios 

taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į itin 

svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą, ragina, kad pelno apmokestinimo 

problemos, įskaitant žalingą mokesčių 

praktiką ir jos poveikį, įgyvendinant 

Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos, ir kad į makroekonominio 

disbalanso procedūros rezultatų suvestinę 

būtų įtraukti atitinkami rodikliai; 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti 

atitinkamus savo pelno mokesčio tarifus; 

vis dėlto reikalauja, kad siekiant užtikrinti 

sąžiningą įmonių konkurenciją vidaus 

rinkoje mokesčių konkurencija ES ir 

trečiųjų šalių atžvilgiu turėtų vykti paisant 

aiškios taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į 

itin svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą, ragina, kad su mokesčių slėpimu, 

žalinga mokesčių praktika ir jos poveikiu 

susijusios problemos įgyvendinant 

Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos, ir kad į makroekonominio 

disbalanso procedūros rezultatų suvestinę 

būtų įtraukti atitinkami rodikliai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 604 

Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 

pelno mokesčio tarifus; vis dėlto 

reikalauja, kad siekiant užtikrinti sąžiningą 

įmonių konkurenciją vidaus rinkoje 

mokesčių konkurencija ES ir trečiųjų šalių 

atžvilgiu turėtų vykti paisant aiškios 

taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į itin 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos sukurti 

apmokestinimo sistemas ir nustatyti 

atitinkamus savo pelno mokesčio tarifus; 

vis dėlto reikalauja, kad siekiant užtikrinti 

sąžiningą įmonių konkurenciją vidaus 

rinkoje mokesčių konkurencija ES ir 

trečiųjų šalių atžvilgiu turėtų vykti paisant 
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svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą, ragina, kad pelno apmokestinimo 

problemos, įskaitant žalingą mokesčių 

praktiką ir jos poveikį, įgyvendinant 

Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos, ir kad į makroekonominio 

disbalanso procedūros rezultatų suvestinę 

būtų įtraukti atitinkami rodikliai; 

aiškios taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į 

itin svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą, ragina, kad pelno apmokestinimo 

problemos, įskaitant žalingą mokesčių 

praktiką ir jos poveikį, įgyvendinant 

Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 605 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 

pelno mokesčio tarifus; vis dėlto 

reikalauja, kad siekiant užtikrinti sąžiningą 

įmonių konkurenciją vidaus rinkoje 

mokesčių konkurencija ES ir trečiųjų šalių 

atžvilgiu turėtų vykti paisant aiškios 

taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į itin 

svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą, ragina, kad pelno apmokestinimo 

problemos, įskaitant žalingą mokesčių 

praktiką ir jos poveikį, įgyvendinant 

Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos, ir kad į makroekonominio 

disbalanso procedūros rezultatų suvestinę 

būtų įtraukti atitinkami rodikliai; 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti 

atitinkamus savo pelno mokesčio tarifus; 

vis dėlto reikalauja, kad siekiant užtikrinti 

sąžiningą įmonių konkurenciją vidaus 

rinkoje mokesčių konkurencija ES ir 

trečiųjų šalių atžvilgiu turėtų vykti paisant 

aiškios taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į 

itin svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą, ragina, kad pelno apmokestinimo 

problemos, įskaitant žalingą mokesčių 

praktiką ir jos poveikį, taip pat mokesčių 

atotrūkio, susidarančio dėl mokesčių 

slėpimo ir vengimo mokėti mokesčius, 

įvertinimą, įgyvendinant Europos semestrą 

būtų nuodugniau sprendžiamos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 606 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 

pelno mokesčio tarifus; vis dėlto 

reikalauja, kad siekiant užtikrinti sąžiningą 

įmonių konkurenciją vidaus rinkoje 

mokesčių konkurencija ES ir trečiųjų šalių 

atžvilgiu turėtų vykti paisant aiškios 

taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į itin 

svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą, ragina, kad pelno apmokestinimo 

problemos, įskaitant žalingą mokesčių 

praktiką ir jos poveikį, įgyvendinant 

Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos, ir kad į makroekonominio 

disbalanso procedūros rezultatų suvestinę 

būtų įtraukti atitinkami rodikliai; 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti 

atitinkamus savo pelno mokesčio tarifus; 

vis dėlto reikalauja, kad siekiant užtikrinti 

sąžiningą įmonių konkurenciją vidaus 

rinkoje mokesčiai ES ir trečiųjų šalių 

atžvilgiu turėtų būti nustatomi paisant 

aiškios taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į 

itin svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą, ragina, kad pelno apmokestinimo 

problemos, įskaitant žalingą mokesčių 

praktiką ir jos poveikį, įgyvendinant 

Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos, ir kad į makroekonominio 

disbalanso procedūros rezultatų suvestinę 

būtų įtraukti atitinkami rodikliai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 607 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 

pelno mokesčio tarifus; vis dėlto 

reikalauja, kad siekiant užtikrinti sąžiningą 

įmonių konkurenciją vidaus rinkoje 

mokesčių konkurencija ES ir trečiųjų šalių 

atžvilgiu turėtų vykti paisant aiškios 

taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į itin 

svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą, ragina, kad pelno apmokestinimo 

problemos, įskaitant žalingą mokesčių 

praktiką ir jos poveikį, įgyvendinant 

Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos, ir kad į makroekonominio 

disbalanso procedūros rezultatų suvestinę 

būtų įtraukti atitinkami rodikliai; 

72. pažymi, kad valstybės narės tebėra 

kompetentingos nustatyti atitinkamus savo 

pelno mokesčio tarifus; vis dėlto 

reikalauja, kad siekiant užtikrinti sąžiningą 

įmonių konkurenciją vidaus rinkoje 

mokesčių konkurencija ES ir trečiųjų šalių 

atžvilgiu turėtų vykti paisant aiškios 

taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į itin 

svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą, ragina, kad pelno apmokestinimo 

problemos, įskaitant žalingą mokesčių 

praktiką ir jos poveikį, įgyvendinant 

Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos, ir kad į makroekonominio 

disbalanso procedūros rezultatų suvestinę 

būtų įtraukti atitinkami rodikliai; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 608 

Krišjānis Kariņš 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. pabrėžia, kad valstybės narės tebėra 

visiškai kompetentingos nustatyti savo 

pelno mokesčio tarifus; vis dėlto 

reikalauja, kad siekiant užtikrinti sąžiningą 

įmonių konkurenciją vidaus rinkoje 

mokesčių konkurencija ES ir trečiųjų šalių 

atžvilgiu turėtų vykti paisant aiškios 

taisyklių sistemos; atsižvelgdamas į itin 

svarbų jų vaidmenį užtikrinant fiskalinį 

tvarumą, ragina, kad pelno apmokestinimo 

problemos, įskaitant žalingą mokesčių 

praktiką ir jos poveikį, įgyvendinant 

Europos semestrą būtų nuodugniau 

sprendžiamos, ir kad į makroekonominio 

disbalanso procedūros rezultatų suvestinę 

būtų įtraukti atitinkami rodikliai; 

72. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybės 

narės tebėra visiškai kompetentingos 

nustatyti atitinkamus savo pelno mokesčio 

tarifus; vis dėlto reikalauja, kad siekiant 

užtikrinti sąžiningą įmonių konkurenciją 

vidaus rinkoje mokesčių konkurencija ES 

ir trečiųjų šalių atžvilgiu turėtų vykti 

paisant aiškios taisyklių sistemos; 

atsižvelgdamas į itin svarbų jų vaidmenį 

užtikrinant fiskalinį tvarumą, ragina, kad 

pelno apmokestinimo problemos, įskaitant 

žalingą mokesčių praktiką ir jos poveikį, 

įgyvendinant Europos semestrą būtų 

nuodugniau sprendžiamos, ir kad į 

makroekonominio disbalanso procedūros 

rezultatų suvestinę būtų įtraukti atitinkami 

rodikliai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 609 

Philippe De Backer 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 72 a. šiuo atžvilgiu ragina Komisiją rasti 

tinkamą pusiausvyrą tarp fiskalinės ir 

ekonominės konvergencijos ir ragina ją 

užtikrinti, kad veiksmai būtų orientuoti į 

ekonomikos augimą, investicijas ir darbo 

vietų kūrimą; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 610 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalies 1 pastraipa (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 laikosi nuomonės, kad išsamus, skaidrus 

ir veiksmingas keitimasis informacija 

mokesčių klausimais ir bendra 

konsoliduotoji pelno mokesčio bazė yra 

pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų vidaus 

rinkos esminius principus ir jų nekeistų; 
pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 

visuomenės pasitikėjimą mokesčių 

administratorių veiklos vientisumu, 

valstybės narės turėtų skelbti statistinius 

duomenis apie automatinį keitimąsi 

informacija, ir kad Komisija turėtų 

stebėti, kaip šie veiksmai įgyvendinami; 

Or. en 

 

Pakeitimas 611 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 72a. ragina valstybes nares ir ypač tas, 

kurios gauna finansinę paramą, vykdyti 

struktūrines reformas, taip pat didinti 

mokesčių surinkimo pajėgumus ir 

veiksmingumą, kovoti su mokestiniu 

sukčiavimu ir stiprinti kovos su agresyviu 

mokesčių planavimu priemones; 

Or. en 
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Pakeitimas 612 

Georgios Kyrtsos 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 72a. mano, kad nustačius mažiausią 

faktinį mokesčių lygį būtų sukuriamos 

garantijos dėl sveikos mokesčių 

konkurencijos, atsižvelgiant į tai, kad 

dideli skirtumai įvairiose valstybėse 

narėse tarptautinėms bendrovėms suteikia 

galimybę vykdyti žalingą agresyvų 

mokesčių planavimą. pastebi, kad 

suderinti mokesčio tarifai dėl to neatsiras, 

kadangi valstybės narės vis dar galės 

nustatyti didesnį nei minimalaus lygio 

mokesčio tarifą; pažymi, kad mažiausio 

faktinio apmokestinimo idėja yra 

absoliučia išraiška (pvz., < 10 proc.) arba 

santykine išraiška (procentinis dydi 

valstybėje narėje arba vidutinis dydis 

valstybėse narėse) Europos lygmeniu 

nustatyti pelno mokesčio tarifą, žemiau 

kurio nebūtų leidžiama žalinga mokesčių 

konkurencija; 

Or. el 

Pakeitimas 613 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

73 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais ir 

bendra konsoliduotoji pelno mokesčio 

bazė yra pagrindinės sąlygos siekiant 

mokesčių sistemos ES lygmeniu, kuri 

atitiktų pagrindinių vidaus rinkos 

Išbraukta. 
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esminius principus ir jų nekeistų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 614 

Gerolf Annemans 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

73 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 
informacija mokesčių klausimais ir bendra 

konsoliduotoji pelno mokesčio bazė yra 

pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų 

pagrindinių vidaus rinkos esminius 

principus ir jų nekeistų; 

73. laikosi nuomonės, kad išsamiai, 

skaidriai ir veiksmingai keistis informacija 

mokesčių klausimais yra gerai, tačiau taip 

pat pabrėžia, kad pasinaudojant šiuo 

keitimusi informacija neturėtų būti 

sukurta viena ES lygmens mokesčių 

sistema; 

Or. nl 

Pakeitimas 615 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

73 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais ir bendra 

konsoliduotoji pelno mokesčio bazė yra 

pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų 

pagrindinių vidaus rinkos esminius 

principus ir jų nekeistų; 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais, bendra 

konsoliduotoji pelno mokesčio bazė ir 

suderinti mokesčių tarifai yra pagrindinės 

sąlygos siekiant mokesčių sistemos ES 

lygmeniu, kuri atitiktų vidaus rinkos 

esminius principus ir jų nekeistų; 

 

Or. en 
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Pakeitimas 616 

Morten Messerschmidt 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

73 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais ir bendra 

konsoliduotoji pelno mokesčio bazė yra 

pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų 

pagrindinių vidaus rinkos esminius 

principus ir jų nekeistų; 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais ir 

savanoriška bendra konsoliduotoji pelno 

mokesčio bazė galėtų būti laikoma 

tinkami siekti labiau suderintos mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų vidaus 

rinkos esminius principus ir jų nekeistų ir 

kuria būtų paisoma nacionalinio 

suverenumo mokesčių klausimais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 617 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

73 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais ir bendra 

konsoliduotoji pelno mokesčio bazė yra 

pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų 

pagrindinių vidaus rinkos esminius 

principus ir jų nekeistų; 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais yra 

pagrindinė sąlyga siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų vidaus 

rinkos esminius principus ir jų nekeistų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 618 

Marian Harkin 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

73 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais ir bendra 

konsoliduotoji pelno mokesčio bazė yra 

pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų 

pagrindinių vidaus rinkos esminius 

principus ir jų nekeistų; 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais yra 

pagrindinė sąlyga siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų vidaus 

rinkos esminius principus ir jų nekeistų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 619 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

73 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais ir bendra 

konsoliduotoji pelno mokesčio bazė yra 

pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų 

pagrindinių vidaus rinkos esminius 

principus ir jų nekeistų; 

73. laikosi nuomonės, kad, be kita ko, 

daugiašalis, išsamus, skaidrus ir 

veiksmingas automatinis keitimasis 

informacija mokesčių klausimais, viešas 

ataskaitų pagal šalis teikimas ir 

tarptautinėms korporacijoms privaloma 
bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė 

yra pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų vidaus 

rinkos esminius principus ir jų nekeistų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 620 

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

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

73 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais ir bendra 

konsoliduotoji pelno mokesčio bazė yra 

pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų 

pagrindinių vidaus rinkos esminius 

principus ir jų nekeistų; 

73. laikosi nuomonės, kad daugiašalis, 

išsamus, skaidrus ir veiksmingas 

automatinis keitimasis informacija 

mokesčių klausimais, viešas ataskaitų 

pagal šalis teikimas ir bendra 

konsoliduotoji pelno mokesčio bazė yra 

pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų vidaus 

rinkos esminius principus ir jų nekeistų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 621 

Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

73 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais ir bendra 

konsoliduotoji pelno mokesčio bazė yra 

pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų 

pagrindinių vidaus rinkos esminius 

principus ir jų nekeistų; 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais ir bendra 

(konsoliduotoji) pelno mokesčio bazė yra 

pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų vidaus 

rinkos pagrindinius principus ir jų nekeistų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 622 

Ulla Tørnæs 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

73 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais ir bendra 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais ir bendra 
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konsoliduotoji pelno mokesčio bazė yra 

pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų 

pagrindinių vidaus rinkos esminius 

principus ir jų nekeistų; 

konsoliduotoji pelno mokesčio bazė yra 

pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų vidaus 

rinkos esminius principus ir jų nekeistų; 

pabrėžia, kad įmonių suteikta komerciniu 

atžvilgiu konfidenciali informacija turi 

būti apsaugota ir kad būtina laikytis 

duomenų apsaugos taisyklių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 623 

Krišjānis Kariņš 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

73 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais ir bendra 

konsoliduotoji pelno mokesčio bazė yra 

pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų 

pagrindinių vidaus rinkos esminius 

principus ir jų nekeistų; 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais ir 

teisinga bendra konsoliduotoji pelno 

mokesčio bazė yra pagrindinės sąlygos 

siekiant mokesčių sistemos ES lygmeniu, 

kuri atitiktų vidaus rinkos esminius 

principus, jų nekeistų ir nepažeistų 

nacionalinės teisės aktų ir subsidiarumo 

principo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 624 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

73 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais ir bendra 

konsoliduotoji pelno mokesčio bazė yra 

pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas automatinis 

keitimasis informacija mokesčių 

klausimais ir bendra konsoliduotoji pelno 

mokesčio bazė yra pagrindinės sąlygos 
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sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų 

pagrindinių vidaus rinkos esminius 

principus ir jų nekeistų; 

siekiant sąžiningos mokesčių sistemos ES 

lygmeniu; 

Or. it 

 

Pakeitimas 625 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

73 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. laikosi nuomonės, kad išsamus, 

skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais ir bendra 

konsoliduotoji pelno mokesčio bazė yra 

pagrindinės sąlygos siekiant mokesčių 

sistemos ES lygmeniu, kuri atitiktų 

pagrindinių vidaus rinkos esminius 

principus ir jų nekeistų; 

73. laikosi nuomonės, kad automatiškas, 

išsamus, skaidrus ir veiksmingas keitimasis 

informacija mokesčių klausimais, kurio 

metu valstybės narės informuoja Europos 

Komisiją ir Elgesio kodekso grupę apie 

siūlomus savo mokestinių taisyklių 

pakeitimus, ir bendra konsoliduotoji pelno 

mokesčio bazė yra pagrindinės sąlygos 

siekiant mokesčių sistemos ES lygmeniu, 

kuri atitiktų vidaus rinkos esminius 

principus ir jų nekeistų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 626 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

73 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 73a. ragina tęsti išsamų ir nepriklausomą 

mokslinį tyrimą, kurio tikslas – įvertinti 

faktinį mokesčių atotrūkį ir pajamų 

sumažėjimą dėl agresyvaus mokesčių 

planavimo, kad būtų galima geriau 

įvertinti ir suprasti šį reiškinį ir formuoti 

atitinkamas atsakomąsias politikos 
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priemones; 

Or. en 

 

Pakeitimas 627 

Frank Engel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

74. ragina valstybes nares ir ES institucijas, 

atsižvelgiant į problemos sudėtingumą, 

įgyvendinti įvairias viena kitą papildančias 

veiksmų grupes, siekiant pagerinti 

dabartinę padėtį, turint omenyje tai, kad 

reikia sumažinti visiems 

suinteresuotiesiems subjektams kilusią 

painiavą ir kuo labiau sumažinti 

reikalavimų laikymosi išlaidas įmonėms ir 

mokesčių administratoriams; todėl 

pabrėžia, kad mokesčių schemų 

supaprastinimas turėtų būti pirmasis 

žingsnis siekiant suteikti aiškumo ne tik 

valstybėms narėms, bet ir piliečiams, kurie 

šiuo metu keitimosi informacija procese 

nedalyvauja; 

74. ragina valstybes nares ir ES institucijas, 

atsižvelgiant į problemos sudėtingumą, 

įgyvendinti įvairias viena kitą papildančias 

veiksmų grupes, siekiant pagerinti 

dabartinę padėtį, turint omenyje tai, kad 

reikia sumažinti visiems 

suinteresuotiesiems subjektams kilusią 

painiavą ir kuo labiau sumažinti 

reikalavimų laikymosi išlaidas įmonėms ir 

mokesčių administratoriams; todėl 

pabrėžia, kad mokesčių schemų 

supaprastinimas turėtų būti pirmasis 

žingsnis siekiant suteikti aiškumo 

valstybėms narėms; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 628 

Andreas Schwab 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

74. ragina valstybes nares ir ES institucijas, 

atsižvelgiant į problemos sudėtingumą, 

įgyvendinti įvairias viena kitą papildančias 

veiksmų grupes, siekiant pagerinti 

dabartinę padėtį, turint omenyje tai, kad 

reikia sumažinti visiems 

74. ragina valstybes nares ir ES institucijas, 

atsižvelgiant į problemos sudėtingumą, 

įgyvendinti įvairias viena kitą papildančias 

veiksmų grupes, siekiant pagerinti 

dabartinę padėtį, turint omenyje tai, kad 

reikia sumažinti visiems 
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suinteresuotiesiems subjektams kilusią 

painiavą ir kuo labiau sumažinti 

reikalavimų laikymosi išlaidas įmonėms ir 

mokesčių administratoriams; todėl 

pabrėžia, kad mokesčių schemų 

supaprastinimas turėtų būti pirmasis 

žingsnis siekiant suteikti aiškumo ne tik 

valstybėms narėms, bet ir piliečiams, kurie 

šiuo metu keitimosi informacija procese 

nedalyvauja; 

suinteresuotiesiems subjektams kilusią 

painiavą ir kuo labiau sumažinti 

reikalavimų laikymosi išlaidas įmonėms ir 

mokesčių administratoriams; todėl 

pabrėžia, kad mokesčių schemų 

supaprastinimas turėtų būti pirmasis 

žingsnis siekiant suteikti aiškumo; 

 (Skaidrumas ES lygmeniu turėtų būti 

didinamas nepažeidžiant komercinių ir 

verslo paslapčių.)  

Or. de 

 

Pakeitimas 629 

Marian Harkin 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

74. ragina valstybes nares ir ES institucijas, 

atsižvelgiant į problemos sudėtingumą, 

įgyvendinti įvairias viena kitą 

papildančias veiksmų grupes, siekiant 

pagerinti dabartinę padėtį, turint omenyje 

tai, kad reikia sumažinti visiems 

suinteresuotiesiems subjektams kilusią 

painiavą ir kuo labiau sumažinti 

reikalavimų laikymosi išlaidas įmonėms ir 

mokesčių administratoriams; todėl 

pabrėžia, kad mokesčių schemų 

supaprastinimas turėtų būti pirmasis 

žingsnis siekiant suteikti aiškumo ne tik 

valstybėms narėms, bet ir piliečiams, kurie 

šiuo metu keitimosi informacija procese 

nedalyvauja; 

74. ragina valstybes nares ir ES institucijas, 

atsižvelgiant į problemos sudėtingumą ir 

siekiant pagerinti dabartinę padėtį, turint 

omenyje tai, kad reikia sumažinti visiems 

suinteresuotiesiems subjektams kilusią 

painiavą ir kuo labiau sumažinti 

reikalavimų laikymosi išlaidas įmonėms ir 

mokesčių administratoriams; todėl 

pabrėžia, kad mokesčių schemų 

supaprastinimas turėtų būti pirmasis 

žingsnis siekiant suteikti aiškumo ne tik 

valstybėms narėms, bet ir piliečiams, kurie 

šiuo metu keitimosi informacija procese 

nedalyvauja; 

Or. en 
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Pakeitimas 630 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 74a. atkreipia dėmesį į įmonių elgesio 

kodeksus ir socialinės atsakomybės 

politiką remiant kovą su agresyviu 

mokesčių planavimu; mano, kad reikia 

skatinti laikytis gerosios praktikos šioje 

srityje ir kad prireikus turėtų būti 

tobulinami galiojantys elgesio kodeksai;  

Or. en 

 

Pakeitimas 631 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Thomas 

Mann, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 74b. atkakliai tvirtina, kad mokesčiai turi 

būti mokami tose šalyse, kuriose vykdoma 

reali ekonominė veikla ir kuriama vertė, 

arba, netiesioginio apmokestinimo atveju, 

kuriose vartojama; 

Or. en 

 

Pakeitimas 632 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 74a. ragina Komisiją visapusiškai 
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pasinaudoti esamais teisės aktais, kurie 

priklauso ES kompetencijai, ir spręsti 

klausimus, susijusius su mokesčių 

slėpimu, mokestiniu sukčiavimu, 

agresyviu mokesčių planavimu ir kita 

žalinga mokesčių praktika; 

atsižvelgdamas į tai, ragina nurodyti 

agresyvų mokesčių planavimą, drauge su 

agresyvaus mokesčių planavimo 

apibrėžtimi, kaip pirminį su pinigų 

plovimu susijusį teisės pažeidimą pagal 

Kovos su pinigų plovimu direktyvą 

(COM/2013/045); 

Or. en 

 

Pakeitimas 633 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 74a. ragina Europos Komisiją atsiimti 

savo pasiūlymo dėl 2014 m. balandžio 9 d. 

direktyvos ((2014) 212), kurios tikslas – 

palengvinti tik pašto dėžutę turinčių 

įmonių steigimą registruojantis internetu, 

projektą;  

Or. en 

 

Pakeitimas 634 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 b dalis (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 74b. ragina skubiai reformuoti Palūkanų 

ir autorinių atlyginimų direktyvą – tuomet 

bus galima išplėsti išskaičiuojamųjų 

autorinių atlyginimų mokesčių taikymo 

sritį, taip pat įvesti apmokestinimo sąlygą 

ir minimalių mokesčių sąlygas, siekiant 

užtikrinti, kad tarptautinės įmonių grupės 

nebūtų skatinamos perkelti intelektinę 

nuosavybę dukterinėms bendrovėms, 

įsikūrusioms šalyse, kuriose taikomi maži 

mokesčių tarifai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 635 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 74c. ragina Komisiją toliau empiriškai 

nagrinėti galimybę apriboti autorinių 

atlyginimų, mokamų susijusioms 

įmonėms nuo pelno mokesčio bazės 

mokėjimų, atskaitymą siekiant kovoti su 

grupės vidaus pelno perkėlimu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 636 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 d dalis (nauja) 



 

AM\1075014LT.doc 109/205 PE567.781v02-00 

 LT 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 74d. ragina Komisiją toliau svarstyti 

galimybę mokesčių teisės aktų leidėjams 

įvesti kainų tikslinimo atgaline data 

sąlygas, siekiant išspręsti problemas, 

kilusias dėl su nematerialiojo turto 

vertinimu susijusio neapibrėžtumo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 637 

Gunnar Hökmark 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75. apgailestauja, kad, nepaisant 

nuolatinių raginimų, kelios tarptautinės 

korporacijos nepasinaudojo galimybe su 

komitetu aptarti tarptautinio mokesčių 

planavimo; todėl rekomenduoja rimtai 

apsvarstyti galimybę išbraukti šias įmones 

iš skaidrumo registro; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 638 

Ashley Fox 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

todėl rekomenduoja rimtai apsvarstyti 

galimybę išbraukti šias įmones iš 

skaidrumo registro; 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 639 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

todėl rekomenduoja rimtai apsvarstyti 

galimybę išbraukti šias įmones iš 

skaidrumo registro; 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 640 

Morten Messerschmidt 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

todėl rekomenduoja rimtai apsvarstyti 

galimybę išbraukti šias įmones iš 

skaidrumo registro; 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 641 

Bernd Lucke 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

todėl rekomenduoja rimtai apsvarstyti 

galimybę išbraukti šias įmones iš 

skaidrumo registro; 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

Or. en 

 

 

Pakeitimas 642 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

todėl rekomenduoja rimtai apsvarstyti 

galimybę išbraukti šias įmones iš 

skaidrumo registro; 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

mano, kad tokia padėtis nepriimtina ir 

labai kenkia Europos Parlamento ir 

piliečių, kuriems jis atstovauja, orumui; 

todėl rekomenduoja imtis atitinkamų 

priemonių siekiant užkirsti kelią šių 

įmonių bendravimui su Europos 

Parlamentu ir kitomis ES institucijomis, 

visų pirma nedelsiant išbraukti šias 

bendroves iš skaidrumo registro, 

panaikinti leidimus įeiti į Europos 

Parlameną jiems ir jų interesus 

atstovaujantiems asmenims; Taip pat 

prašo, kad šioms įmonėms būtų 

draudžiama dalyvauti viešosiose 

konsultacijose, susijusiose su ES 

teisėkūros veikla, ir kad jos jokiais būdais 

negalėtų dalyvauti ES viešuosiuose 

pirkimuose ir negalėtų gauti Bendrijos 

finansavimo; 

Or. it 
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Pakeitimas 643 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

todėl rekomenduoja rimtai apsvarstyti 

galimybę išbraukti šias įmones iš 

skaidrumo registro; 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

palankiai vertina Parlamento sprendimą 

atšaukti savo atstovų leidimus patekti į 

Parlamento patalpas; rekomenduoja imtis 

visų būtinų veiksmų, kad šios įmonės taip 

pat būtų išbrauktos iš skaidrumo registro; 

Or. en 

 

Pakeitimas 644 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75. apgailestauja, kad, nepaisant 

nuolatinių raginimų, kelios tarptautinės 

korporacijos nepasinaudojo galimybe su 

komitetu aptarti tarptautinio mokesčių 

planavimo; todėl rekomenduoja rimtai 

apsvarstyti galimybę išbraukti šias įmones 

iš skaidrumo registro; 

75. smerkia tai, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

todėl rekomenduoja nebesuteikti šioms 

įmonėms leidimo patekti į Parlamentą ir 
rimtai apsvarstyti galimybę išbraukti šias 

įmones iš skaidrumo registro remiantis 

Tarpinstitucinio susitarimo dėl skaidrumo 

registro III priede išdėstyto elgesio 

kodekso f dalies pažeidimu; ragina 

Komisiją skubiai padaryti šį elgesio 

kodeksą patikimesnį, taip užtikrinant 

galimybę taikyti sankcijas organizacijoms, 
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kurios daro spaudimą ES institucijoms, 

bet nevisapusiškai bendradarbiauja su 

jomis klausimais, susijusiais su ES 

politikos formavimu arba viešaisiais 

interesais; taip pat apgailestauja dėl 

vangaus valstybių narių, Tarybos ir iš 

dalies Komisijos bendradarbiavimo (arba 

kai kuriais atvejais visiško jo nebuvimo), 

nepaisant kita liudijančių viešų kalbų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 645 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75. apgailestauja, kad, nepaisant 

nuolatinių raginimų, kelios tarptautinės 

korporacijos nepasinaudojo galimybe su 

komitetu aptarti tarptautinio mokesčių 

planavimo; todėl rekomenduoja rimtai 

apsvarstyti galimybę išbraukti šias įmones 

iš skaidrumo registro; 

75. primena, kad 18 tarptautinių 

korporacijų, įskaitant kai kurias viešesnes 

ir didesnės socialinės atsakomybės, buvo 

pakviestos su komitetu aptarti tarptautinio 

mokesčių planavimo; pažymi, kad kai 

kurių iš šių tarptautinių korporacijų 

veiklą stebi Europos Komisija; 

apgailestauja, kad, nepaisant pakartotinių 

kvietimų, tik 4 iš šių tarptautinių 

korporacijų sutiko atvykti į komitetą1; 

todėl ragina išbraukti kitas 14 įmonių1a iš 

skaidrumo registro ir laikyti jas subjektais, 

su kuriais Europos Parlamentas 

nebendradarbiauja; 

 __________________ 

 1 „Airbus“, „BNP Paribas“, „SSE plc“ ir 

„Total S.A.“ 

 1a „Amazon.co.uk Ltd“, „Amazon S.a.r.l“, 

„Anheuser-Busch InBev“, „Barclays 

Bank Group“, „Coca-Cola Company“, 

„Facebook“, „Fiat Chrystler 

Automobiles“, „Google“, „HSBC Bank 

plc“, IKEA, „Mc Donald's Corporation“, 

„Philip Morris“, „Walmart“, „Walt 
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Disney Company“. 

Or. en 

 

Pakeitimas 646 

Michael Theurer, Elisa Ferreira 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

todėl rekomenduoja rimtai apsvarstyti 

galimybę išbraukti šias įmones iš 

skaidrumo registro; 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

todėl rekomenduoja, kad jos 

kompetentingos valdžios institucijos 

apsvarstytų galimybę nebesuteikti 

atitinkamoms įmonėms leidimo patekti į 

Europos Parlamento patalpas, ir kad 
rimtai apsvarstytų galimybę griežtinti 

prievoles, nustatytas į skaidrumo registrą1 

įtrauktų organizacijų elgesio kodekse, 

bendradarbiavimo su Europos 

Parlamento komitetais ir kitais politiniais 

organais atžvilgiu; 

 __________________ 

 1 2014 m. Tarpinstitucinio susitarimo dėl 

skaidrumo registro III priede išdėstytas 

elgesio kodeksas 

Or. en 

 

Pakeitimas 647 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 
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nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

todėl rekomenduoja rimtai apsvarstyti 

galimybę išbraukti šias įmones iš 
skaidrumo registro; 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

todėl mano, kad būtina peržiūrėti Europos 

Parlamento ir Europos Komisijos 

susitarimą dėl skaidrumo registro 

organizacijoms ir savarankiškai 

dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems 

formuojant ir įgyvendinant ES politiką, 

siekiant nustatyti veiksmų sistemą tuo 

atveju, jei į skaidrumo registrą įtrauktos 

organizacijos atsisako patenkinti Europos 

Parlamento prašymą dėl informacijos 

suteikimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 648 

Bernard Monot 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

todėl rekomenduoja rimtai apsvarstyti 

galimybę išbraukti šias įmones iš 

skaidrumo registro; 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

ragina Sąjungos institucijas ne mažiau 

kaip dvejų metų laikotarpiui nesuteikti 

leidimo šių bendrovių lobistams ir 

vadovams patekti į Sąjungos institucijų 

patalpas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 649 

Tibor Szanyi 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 75. apgailestauja ir mano, kad yra 
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raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

todėl rekomenduoja rimtai apsvarstyti 

galimybę išbraukti šias įmones iš 

skaidrumo registro; 

nepriimtina, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

todėl rekomenduoja rimtai apsvarstyti 

galimybę išbraukti šias įmones iš 

skaidrumo registro; 

Or. hu 

 

Pakeitimas 650 

Marian Harkin 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

todėl rekomenduoja rimtai apsvarstyti 

galimybę išbraukti šias įmones iš 

skaidrumo registro; 

75. apgailestauja, kad, nepaisant nuolatinių 

raginimų, kelios tarptautinės korporacijos 

nepasinaudojo galimybe su komitetu 

aptarti tarptautinio mokesčių planavimo; 

todėl rekomenduoja, atsižvelgdamas į jų 

atsisakymą bendradarbiauti su oficialiu 

Europos Parlamento komitetu, rimtai 

apsvarstyti galimybę laikinai išbraukti šias 

įmones iš skaidrumo registro; 

Or. en 

 

Pakeitimas 651 

Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 75a. ragina ištirti, kokį vaidmenį finansų 

įstaigos atlieka teikdamos pagalbą 

vykdant žalingą mokesčių praktiką; 

Or. en 
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Pakeitimas 652 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 75a. atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu 

Parlamentui trūksta parlamentinio tyrimo 

įgaliojimų, ragina Komisiją ir Europos 

Vadovų Tarybą imtis veiksmų 

įgyvendinant pasiūlymą dėl Europos 

Parlamento reglamento dėl išsamių 

nuostatų, reglamentuojančių Europos 

Parlamento naudojimąsi tyrimo teise 

2009/2212 (INL), siekiant suteikti 

Europos Parlamentui tikrų tyrimo 

įgaliojimų, kurie yra esminiai norint 

įgyvendinti savo Parlamento tyrimo teisę; 

Or. en 

 

Pakeitimas 653 

Marian Harkin 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

75 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 75a. ragina visas valstybes nares 

prisijungti prie 2010 m. Užsienio 

sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių 

vykdymo akto (FACTA); 

Or. en 

 

Pakeitimas 654 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 paantraštė 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Bendradarbiavimas ir sprendimų 

koordinavimas 

Bendradarbiavimas ir išankstinių 

sprendimų dėl mokesčių koordinavimas 

Or. en 

 

Pakeitimas 655 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

76 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

76. ragina Tarybą iki 2015 m. pabaigos 

priimti 2015 m. kovo mėn. Komisijos 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo teisės akto, kuriuo iš dalies 

keičiamos Direktyvos 2011/16/ES 

nuostatos dėl privalomų automatinių 

apmokestinimo srities informacijos 

mainų, kuria numatyta bendra sistema, 

skirta informacijai apie sprendimus 

registruoti ir automatiškai ja keistis, ir 

nuostatos, pagal kurias Komisija gali 

veiksmingai stebėti jų įgyvendinimą 

valstybėse narėse; 

76. ragina Tarybą iki 2015 m. pabaigos 

priimti Europos Parlamento poziciją, dėl 

kurios balsuota 2015 m. liepos mėn. 

svarstant Akcininkų teisių direktyvą, kad 

valstybės narės reikalautų, jog kiekviena 

išduodančioji institucija viešai atskleistų 

pagrindinius aspektus ir informaciją apie 

sprendimus dėl mokesčių, išvardydamos 

valstybes nares ir trečiąsias valstybes, 

kuriose minėtos įmonės turi dukterines 

įmones; ragina Tarybą suteikti Komisijai 

įgaliojimą pasinaudojant deleguotaisiais 

aktais nustatyti leidinio formatą ir turinį; . 

ragina Komisiją ir valstybes nares 

panaikinant ES taupymo pajamų 

apmokestinimo direktyvą stengtis 

nesukurti naujų spragų; 

 

Or. en 

 

Pakeitimas 656 

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

Kari, Matt Carthy 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

76 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

76. ragina Tarybą iki 2015 m. pabaigos 

priimti 2015 m. kovo mėn. Komisijos 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo teisės akto, kuriuo iš dalies 

keičiamos Direktyvos 2011/16/ES 

nuostatos dėl privalomų automatinių 

apmokestinimo srities informacijos mainų, 

kuria numatyta bendra sistema, skirta 

informacijai apie sprendimus registruoti ir 

automatiškai ja keistis, ir nuostatos, pagal 

kurias Komisija gali veiksmingai stebėti jų 

įgyvendinimą valstybėse narėse; 

76. ragina Tarybą iki 2015 m. pabaigos 

priimti 2015 m. kovo mėn. Komisijos 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo teisės akto, kuriuo iš dalies 

keičiamos Direktyvos 2011/16/ES 

nuostatos dėl privalomų automatinių 

apmokestinimo srities informacijos mainų, 

kuria numatyta bendra sistema, skirta 

informacijai apie sprendimus registruoti ir 

automatiškai ja keistis, ir nuostatos, pagal 

kurias Komisija gali veiksmingai stebėti jų 

įgyvendinimą valstybėse narėse; atkakliai 

tvirtina, kad visuomenė turėtų turėti 

galimybę keistis informacija apie 

sprendimus naudodama centrinį 

Komisijos katalogą ir kad keitimasis 

informacija atgaline data turėtų apimti 

visus sprendimus, kurie vis dar buvo 

vykdomi direktyvos įsigaliojimo dieną; 

Or. en 

 

Pakeitimas 657 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Luděk 

Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

76 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

76. ragina Tarybą iki 2015 m. pabaigos 

priimti 2015 m. kovo mėn. Komisijos 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo teisės akto, kuriuo iš dalies 

keičiamos Direktyvos 2011/16/ES 

nuostatos dėl privalomų automatinių 

apmokestinimo srities informacijos mainų, 

kuria numatyta bendra sistema, skirta 

informacijai apie sprendimus registruoti ir 

automatiškai ja keistis, ir nuostatos, pagal 

kurias Komisija gali veiksmingai stebėti jų 

įgyvendinimą valstybėse narėse; 

76. ragina Tarybą iki 2015 m. pabaigos 

priimti 2015 m. kovo mėn. Komisijos 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo teisės akto, kuriuo iš dalies 

keičiamos Direktyvos 2011/16/ES 

nuostatos dėl privalomų automatinių 

apmokestinimo srities informacijos mainų, 

kuria numatyta bendra sistema, skirta 

informacijai apie sprendimus registruoti ir 

automatiškai ja keistis, ir nuostatos, pagal 

kurias Komisija gali veiksmingai stebėti jų 

įgyvendinimą valstybėse narėse; pabrėžia, 

kad vien dėl sprendimų skaičiaus ir 28 
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valstybių narių, kuriose vartojamos 

skirtingos kalbos ir skiriasi 

administracinė praktika, būtina, kad 

Komisija ir valstybės narės sukurtų 

novatoriškų būdų, kaip spręsti šios 

įvairovės klausimą, siekiant užtikrinti, kad 

automatinis keitimasis informacija 

Sąjungoje iš tiesų būtų veiksmingas ir 

naudingas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 658 

Morten Messerschmidt 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

76 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

76. ragina Tarybą iki 2015 m. pabaigos 

priimti 2015 m. kovo mėn. Komisijos 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo teisės akto, kuriuo iš dalies 

keičiamos Direktyvos 2011/16/ES 

nuostatos dėl privalomų automatinių 

apmokestinimo srities informacijos mainų, 

kuria numatyta bendra sistema, skirta 

informacijai apie sprendimus registruoti ir 

automatiškai ja keistis, ir nuostatos, pagal 

kurias Komisija gali veiksmingai stebėti jų 

įgyvendinimą valstybėse narėse; 

76. ragina Tarybą iki 2015 m. pabaigos 

priimti 2015 m. kovo mėn. Komisijos 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo teisės akto, kuriuo iš dalies 

keičiamos Direktyvos 2011/16/ES 

nuostatos dėl privalomų automatinių 

apmokestinimo srities informacijos mainų, 

kuria numatyta bendra sistema, skirta 

informacijai apie sprendimus registruoti ir 

automatiškai ja keistis, ir nuostatos, pagal 

kurias Komisija gali veiksmingai stebėti jų 

įgyvendinimą valstybėse narėse; pabrėžia, 

kad bendrovių suteikta komerciniu 

atžvilgiu konfidenciali informacija turi 

būti apsaugota ir būtina laikytis platesnio 

masto duomenų apsaugos taisyklių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 659 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

76 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

76. ragina Tarybą iki 2015 m. pabaigos 

priimti 2015 m. kovo mėn. Komisijos 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo teisės akto, kuriuo iš dalies 

keičiamos Direktyvos 2011/16/ES 

nuostatos dėl privalomų automatinių 

apmokestinimo srities informacijos mainų, 

kuria numatyta bendra sistema, skirta 

informacijai apie sprendimus registruoti ir 

automatiškai ja keistis, ir nuostatos, pagal 

kurias Komisija gali veiksmingai stebėti jų 

įgyvendinimą valstybėse narėse; 

76. ragina Tarybą iki 2015 m. pabaigos 

priimti 2015 m. kovo mėn. Komisijos 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo teisės akto, kuriuo iš dalies 

keičiamos Direktyvos 2011/16/ES 

nuostatos dėl privalomų automatinių 

apmokestinimo srities informacijos mainų, 

pabrėžia, kad įmonių suteikta komerciniu 

atžvilgiu konfidenciali informacija turi 

būti apsaugota ir kad būtina laikytis 

duomenų apsaugos taisyklių, o tuo 
numatyta bendra sistema, skirta 

informacijai apie sprendimus registruoti ir 

automatiškai ja keistis, ir nuostatos, pagal 

kurias Komisija gali veiksmingai stebėti jų 

įgyvendinimą valstybėse narėse;  

Or. en 

 

Pakeitimas 660 

Petr Ježek 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

76 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

76. ragina Tarybą iki 2015 m. pabaigos 

priimti 2015 m. kovo mėn. Komisijos 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo teisės akto, kuriuo iš dalies 

keičiamos Direktyvos 2011/16/ES 

nuostatos dėl privalomų automatinių 

apmokestinimo srities informacijos mainų, 

kuria numatyta bendra sistema, skirta 

informacijai apie sprendimus registruoti ir 

automatiškai ja keistis, ir nuostatos, pagal 

kurias Komisija gali veiksmingai stebėti jų 

įgyvendinimą valstybėse narėse; 

76. ragina Tarybą iki 2015 m. pabaigos 

priimti 2015 m. kovo mėn. Komisijos 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo teisės akto, kuriuo iš dalies 

keičiamos Direktyvos 2011/16/ES 

nuostatos dėl privalomų automatinių 

apmokestinimo srities informacijos mainų, 

kuria numatyta bendra sistema, skirta 

informacijai apie sprendimus registruoti ir 

automatiškai ja keistis, ir nuostatos, pagal 

kurias Komisija gali veiksmingai stebėti jų 

įgyvendinimą valstybėse narėse; šiuo 

atžvilgiu primena, kad svarbu suteikti 

Komisijai galimybę susipažinti su 

informacija, kuria keičiasi valstybės 

narės, kad institucija galėtų užtikrinti, jog 

sprendimai nedarytų neigiamo poveikio 
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vidaus rinkai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 661 

Markus Ferber 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

76 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

76. ragina Tarybą iki 2015 m. pabaigos 

priimti 2015 m. kovo mėn. Komisijos 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo teisės akto, kuriuo iš dalies 

keičiamos Direktyvos 2011/16/ES 

nuostatos dėl privalomų automatinių 

apmokestinimo srities informacijos mainų, 

kuria numatyta bendra sistema, skirta 

informacijai apie sprendimus registruoti ir 

automatiškai ja keistis, ir nuostatos, pagal 

kurias Komisija gali veiksmingai stebėti jų 

įgyvendinimą valstybėse narėse; 

76. ragina Tarybą iki 2015 m. pabaigos 

priimti 2015 m. kovo mėn. Komisijos 

pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo teisės akto, kuriuo iš dalies 

keičiamos Direktyvos 2011/16/ES 

nuostatos dėl privalomų automatinių 

apmokestinimo srities informacijos mainų, 

kuria numatyta bendra sistema, skirta 

informacijai apie sprendimus registruoti ir 

automatiškai ja keistis, ir nuostatos, pagal 

kurias Komisija gali veiksmingai stebėti jų 

įgyvendinimą valstybėse narėse; ragina 

Tarybą deramai atsižvelgti į Europos 

Parlamento nuomonę dėl šio pasiūlymo 

dėl teisėkūros procedūra priimamo akto; 

Or. de 

 

Pakeitimas 662 

Petr Ježek 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

76 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 76 a. teigiamai vertina Komisijos 

pasiūlymą sukurti saugų centrinį 

katalogą, kuriame gali būti registruojama 

informacija, kurią reikia pateikti pagal šią 

direktyvą, ir ragina Komisiją deramai 

paisant skaidrumo papildyti savo 

pasiūlymą paskelbiant metinę ataskaitą, 
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kurioje apibendrinami pagrindiniai 

atvejai, įtraukti į būsimą saugų centrinį 

katalogą, kuriame būtų pateikiama bent ši 

informacija: 

 – mokesčių mokėtojo ir įmonių grupės 

pavadinimas; 

 – sprendime dėl mokesčių aptartų 

klausimų aprašas; 

 – išankstinės kainodaros tvarkos 

nustatymo kriterijų aprašymas; 

 – valstybės (-ių) narės (-ių), kuriai (-ioms) 

sprendimas labiausiai gali turėti poveikio, 

identifikavimas; 

 – bet kurio kito mokesčių mokėtojo 

(išskyrus fizinius asmenis), kuriam 

sprendimas gali turėti poveikio, 

identifikavimas. 

 Tai darydama Komisija turi deramai 

paisyti verslo konfidencialumo ir 

komercinės paslapties principų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 663 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

77 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

77. ragina valstybes nares visuose 

tarptautiniuose forumuose remti automatinį 

keitimąsi informacija tarp mokesčių 

administratorių kaip naują visuotinį 

standartą; visų pirma ragina Komisiją, 

EBPO ir G 20 jį propaguoti taikant 

tinkamiausias ir veiksmingiausias 

priemones įtraukaus visuotinio proceso 

metu; 

77. ragina valstybes nares visuose 

tarptautiniuose forumuose remti automatinį 

keitimąsi informacija tarp mokesčių 

administravimo įstaigų kaip naują visuotinį 

standartą; visų pirma ragina Komisiją, 

EBPO ir G 20 jį propaguoti taikant 

tinkamiausias ir veiksmingiausias 

priemones įtraukaus visuotinio proceso 

metu ir lankstumo priemones, pavyzdžiui, 

abipusiškumo nesilaikymo laikotarpius, 

siekiant užtikrinti, kad besivystančios 
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šalys galėtų dalyvauti įgyvendinant šį 

naują standartą nuo pat pradžių; 

primygtinai ragina valstybes nares 

užtikrinti, kad jų nacionaliniai 

įgyvendinimo teisės aktai, kuriais tyčia 

pažeidžiami įsipareigojimai dėl 

informacijos teikimo arba tyčia teikiami 

klaidingi duomenys vykstant 

automatiniams informacijos mainams, 

būtų laikomi nusikalstama veikla; 

primygtinai ragina valstybes nares 

įpareigoti savo vidaus finansines 

institucijas nuo pat pradžių nustatyti visų 

sąskaitų turėtojų gyvenamąją vietą, 

siekiant, kad informacijos rinkimo 

procesas būtų veiksmingesnis ir kad 

vykdant automatinį keitimąsi informacija 

neliktų nepagrįsto ir negatyvaus 

dviprasmiškumo; primygtinai ragina 

valstybes nares ir Komisiją į įgyvendinimo 

reglamentą, kurį Komisija šiuo metu 

rengia pagal komiteto procedūrą, įtraukti 

ir patikslinti reikalavimą parengti 

išsamius viešus statistinius duomenis apie 

automatinį keitimąsi informacija, 

suskirstytus pagal valstybes nares nuo 

pirmųjų veiklos metų, įskaitant 2013–

2015 m. statistinių duomenų santrauką, 

siekiant išvengti mokesčių vengimo 

schemų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 664 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Matt Carthy 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

77 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

77. ragina valstybes nares visuose 

tarptautiniuose forumuose remti automatinį 

keitimąsi informacija tarp mokesčių 

administratorių kaip naują visuotinį 

standartą; visų pirma ragina Komisiją, 

EBPO ir G 20 jį propaguoti taikant 

77. ragina valstybes nares visuose 

tarptautiniuose forumuose remti automatinį 

keitimąsi informacija tarp mokesčių 

administratorių kaip naują visuotinį 

standartą; visų pirma ragina Komisiją, 

EBPO ir G 20 jį propaguoti taikant 
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tinkamiausias ir veiksmingiausias 

priemones įtraukaus visuotinio proceso 

metu; 

tinkamiausias ir veiksmingiausias 

priemones įtraukaus visuotinio proceso 

metu; rekomenduoja įtraukti informaciją 

apie sprendimus dėl mokesčių į 

visuotinius automatinio keitimosi 

informacija standartus ir kad ši 

informacija būtų viešai prieinama; 

atkakliai tvirtina, kad reikėtų imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti, kad 

automatinio keitimosi informacija 

standartai iš tikrųjų būtų visuotinio 

pobūdžio ir veiksmingi, suteikiant 

besivystančioms šalims pradinį neabipusio 

keitimosi informacija laikotarpį ir tuo 

pačiu remiant jų pastangas plėtoti savo 

gebėjimus, kad jos galėtų visapusiškai 

prisidėti prie automatinio keitimosi 

informacija standartų taikymo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 665 

Krišjānis Kariņš 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

77 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

77. ragina valstybes nares visuose 

tarptautiniuose forumuose remti automatinį 

keitimąsi informacija tarp mokesčių 

administratorių kaip naują visuotinį 

standartą; visų pirma ragina Komisiją, 

EBPO ir G 20 jį propaguoti taikant 

tinkamiausias ir veiksmingiausias 

priemones įtraukaus visuotinio proceso 

metu; 

77. ragina valstybes nares visuose 

tarptautiniuose forumuose remti automatinį 

keitimąsi informacija tarp mokesčių 

administratorių kaip naują visuotinį 

standartą; visų pirma ragina Komisiją, 

EBPO ir G 20 jį propaguoti taikant 

tinkamiausias ir veiksmingiausias 

priemones įtraukaus visuotinio proceso 

metu; pabrėžia, kad automatinis 

keitimasis informacija su ES galėtų vykti 

naudojant centrinį ES registrą, kuris būtų 

prieinamas Komisijai ir kompetentingoms 

valdžios institucijoms; 

Or. en 
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Pakeitimas 666 

Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

77 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

77. ragina valstybes nares visuose 

tarptautiniuose forumuose remti automatinį 

keitimąsi informacija tarp mokesčių 

administratorių kaip naują visuotinį 

standartą; visų pirma ragina Komisiją, 

EBPO ir G 20 jį propaguoti taikant 

tinkamiausias ir veiksmingiausias 

priemones įtraukaus visuotinio proceso 

metu; 

77. ragina valstybes nares visuose 

tarptautiniuose forumuose remti automatinį 

keitimąsi informacija tarp mokesčių 

administratorių kaip naują visuotinį 

standartą, deramai atsižvelgiant į 

komerciniu požiūriu konfidencialios 

informacijos apsaugą ir visapusiškai 

laikantis duomenų apsaugos taisyklių; 

visų pirma ragina Komisiją, EBPO ir G 20 

jį propaguoti taikant tinkamiausias ir 

veiksmingiausias priemones įtraukaus 

visuotinio proceso metu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 667 

Brian Hayes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

77 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

77. ragina valstybes nares visuose 

tarptautiniuose forumuose remti automatinį 

keitimąsi informacija tarp mokesčių 

administratorių kaip naują visuotinį 

standartą; visų pirma ragina Komisiją, 

EBPO ir G 20 jį propaguoti taikant 

tinkamiausias ir veiksmingiausias 

priemones įtraukaus visuotinio proceso 

metu; 

77. ragina valstybes nares visuose 

tarptautiniuose forumuose remti automatinį 

keitimąsi informacija tarp mokesčių 

administratorių kaip naują visuotinį 

standartą; visų pirma ragina Komisiją, 

EBPO ir G 20 jį propaguoti taikant 

tinkamiausias ir veiksmingiausias 

priemones įtraukaus visuotinio proceso 

metu; mano, kad Užsienio sąskaitoms 

taikomų mokestinių prievolių vykdymo 

aktas (angl. FATCA) susitarimas dėl 

automatinio keitimosi informacija apie 

mokesčius turėtų būti pripažintas kaip 

naujas griežtas tarptautinis standartas dėl 

informacijos mokesčių klausimais 

atskleidimo; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 668 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Georgios 

Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

77 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

77. ragina valstybes nares visuose 

tarptautiniuose forumuose remti automatinį 

keitimąsi informacija tarp mokesčių 

administratorių kaip naują visuotinį 

standartą; visų pirma ragina Komisiją, 

EBPO ir G 20 jį propaguoti taikant 

tinkamiausias ir veiksmingiausias 

priemones įtraukaus visuotinio proceso 

metu; 

77. ragina valstybes nares visuose 

tarptautiniuose forumuose remti automatinį 

keitimąsi informacija tarp mokesčių 

administratorių kaip naują visuotinį 

standartą; visų pirma ragina Komisiją, 

EBPO ir G 20 jį propaguoti taikant 

tinkamiausias ir veiksmingiausias 

priemones įtraukaus visuotinio proceso 

metu; siekiant, kad toks automatinis 

keitimasis informacija būtų veiksmingas, 

taip pat ragina sukurti bendrą Europos 

mokesčių identifikavimo numerių režimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 669 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

77 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

77. ragina valstybes nares visuose 

tarptautiniuose forumuose remti automatinį 

keitimąsi informacija tarp mokesčių 

administratorių kaip naują visuotinį 

standartą; visų pirma ragina Komisiją, 

EBPO ir G 20 jį propaguoti taikant 

tinkamiausias ir veiksmingiausias 

priemones įtraukaus visuotinio proceso 

metu; 

77. ragina valstybes nares visuose 

tarptautiniuose forumuose remti automatinį 

keitimąsi informacija tarp mokesčių 

administratorių kaip naują visuotinį 

standartą; visų pirma ragina Komisiją, 

EBPO ir G 20 jį propaguoti taikant 

tinkamiausias ir veiksmingiausias 

priemones įtraukaus visuotinio proceso 

metu, pavyzdžiui, Konvenciją dėl 

administracinio bendradarbiavimo 

mokesčių srityje; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 670 

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

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

77 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 77a. primygtinai ragina valstybes nares 

įpareigoti savo vidaus finansines 

institucijas nuo pat pradžių nustatyti visų 

sąskaitų turėtojų gyvenamąją vietą, 

siekiant, kad informacijos rinkimo 

procesas būtų veiksmingesnis ir kad 

vykdant automatinį keitimąsi informacija 

neliktų nepagrįsto ir negatyvaus 

dviprasmiškumo; taip pat primygtinai 

ragina valstybes nares ir Komisiją į 

įgyvendinimo reglamentą, kurį Komisija 

šiuo metu rengia pagal komiteto 

procedūrą, įtraukti ir patikslinti 

reikalavimą parengti išsamius viešus 

statistinius duomenis apie automatinį 

keitimąsi informacija, suskirstytus pagal 

valstybes nares nuo pirmųjų veiklos metų, 

įskaitant 2013–2013 m. statistinių 

duomenų santrauką, siekiant išvengti 

mokesčių vengimo schemų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 671 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

78 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

78. ragina valstybes nares, kad bet koks 

tarpvalstybinio pobūdžio sprendimas dėl 
mokesčių, ypač jei jis susijęs su sandorių 

kainodara, būtų parengtas 

78. ragina valstybes nares apsvarstyti 

galimybę, kad nacionaliniai mokesčių 

administratoriai ir Komisija automatiškai 

keistųsi atitinkama informacija apie 
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bendradarbiaujant su visomis 

susijusiomis šalimis, kad jos automatiškai 

keistųsi atitinkama informacija ir kad bet 

kokie nacionaliniai veiksmai, kuriais 

siekiama mažinti mokesčių vengimą ir 

mokesčių bazės eroziją ES, įskaitant 

auditą, būtų atliekami bendrai, tinkamai 

atsižvelgiant į programą „Fiscalis 2020“ 

įgyvendinant įgytą patirtį; pakartoja savo 

nuomonę, kad mokesčių administratoriai ir 

Komisija turėtų ne tik dalytis pagrindine 

informacija apie visus sprendimus, kurie 

daro poveikį kitoms valstybėms narėms, 

tačiau ir pateikti ją kiekvienai šaliai 

atskirai tarptautinių korporacijų 

teikiamose ataskaitose; 

tarpvalstybinius sprendimus dėl mokesčių; 

pabrėžia, kad atitinkami mokesčių 

administratoriai ir Komisija turėtų dalytis 

pagrindine informacija apie visus 

sprendimus, kurie daro poveikį kitoms 

valstybėms narėms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 672 

Markus Ferber 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

78 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

78. ragina valstybes nares, kad bet koks 

tarpvalstybinio pobūdžio sprendimas dėl 

mokesčių, ypač jei jis susijęs su sandorių 

kainodara, būtų parengtas 

bendradarbiaujant su visomis susijusiomis 

šalimis, kad jos automatiškai keistųsi 

atitinkama informacija ir kad bet kokie 

nacionaliniai veiksmai, kuriais siekiama 

mažinti mokesčių vengimą ir mokesčių 

bazės eroziją ES, įskaitant auditą, būtų 

atliekami bendrai, tinkamai atsižvelgiant į 

programą „Fiscalis 2020“ įgyvendinant 

įgytą patirtį; pakartoja savo nuomonę, kad 

mokesčių administratoriai ir Komisija 

turėtų ne tik dalytis pagrindine 

informacija apie visus sprendimus, kurie 

daro poveikį kitoms valstybėms narėms, 

tačiau ir pateikti ją kiekvienai šaliai 

atskirai tarptautinių korporacijų 

78. ragina valstybes nares, kad bet koks 

tarpvalstybinio pobūdžio sprendimas dėl 

mokesčių, ypač jei jis susijęs su sandorių 

kainodara, būtų parengtas 

bendradarbiaujant su visomis susijusiomis 

šalimis, kad jos automatiškai, visapusiškai 

ir nedelsiant keistųsi atitinkama 

informacija ir kad bet kokie nacionaliniai 

veiksmai, kuriais siekiama mažinti 

mokesčių vengimą ir mokesčių bazės 

eroziją ES, įskaitant auditą, būtų atliekami 

bendrai, tinkamai atsižvelgiant į programą 

„Fiscalis 2020“ įgyvendinant įgytą patirtį; 
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teikiamose ataskaitose; 

Or. de 

 

Pakeitimas 673 

Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

78 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

78. ragina valstybes nares, kad bet koks 

tarpvalstybinio pobūdžio sprendimas dėl 

mokesčių, ypač jei jis susijęs su sandorių 

kainodara, būtų parengtas 

bendradarbiaujant su visomis susijusiomis 

šalimis, kad jos automatiškai keistųsi 

atitinkama informacija ir kad bet kokie 

nacionaliniai veiksmai, kuriais siekiama 

mažinti mokesčių vengimą ir mokesčių 

bazės eroziją ES, įskaitant auditą, būtų 

atliekami bendrai, tinkamai atsižvelgiant į 

programą „Fiscalis 2020“ įgyvendinant 

įgytą patirtį; pakartoja savo nuomonę, kad 

mokesčių administratoriai ir Komisija 

turėtų ne tik dalytis pagrindine informacija 

apie visus sprendimus, kurie daro poveikį 

kitoms valstybėms narėms, tačiau ir 

pateikti ją kiekvienai šaliai atskirai 

tarptautinių korporacijų teikiamose 

ataskaitose; 

78. ragina valstybes nares, kad bet koks 

tarpvalstybinio pobūdžio sprendimas dėl 

mokesčių, ypač jei jis susijęs su sandorių 

kainodara, būtų parengtas 

bendradarbiaujant su visomis susijusiomis 

šalimis, kad jos automatiškai keistųsi 

atitinkama informacija ir kad bet kokie 

nacionaliniai veiksmai, kuriais siekiama 

mažinti mokesčių vengimą ir mokesčių 

bazės eroziją ES, įskaitant auditą, būtų 

atliekami bendrai, tinkamai atsižvelgiant į 

programą „Fiscalis 2020“ įgyvendinant 

įgytą patirtį; pakartoja savo nuomonę, kad 

mokesčių administratoriai ir Komisija 

turėtų dalytis pagrindine informacija apie 

visus sprendimus, kurie daro poveikį 

kitoms valstybėms narėms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 674 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

78 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

78. ragina valstybes nares, kad bet koks 

tarpvalstybinio pobūdžio sprendimas dėl 

mokesčių, ypač jei jis susijęs su sandorių 

kainodara, būtų parengtas 

bendradarbiaujant su visomis susijusiomis 

šalimis, kad jos automatiškai keistųsi 

atitinkama informacija ir kad bet kokie 

nacionaliniai veiksmai, kuriais siekiama 

mažinti mokesčių vengimą ir mokesčių 

bazės eroziją ES, įskaitant auditą, būtų 

atliekami bendrai, tinkamai atsižvelgiant į 

programą „Fiscalis 2020“ įgyvendinant 

įgytą patirtį; pakartoja savo nuomonę, kad 

mokesčių administratoriai ir Komisija 

turėtų ne tik dalytis pagrindine informacija 

apie visus sprendimus, kurie daro poveikį 

kitoms valstybėms narėms, tačiau ir 

pateikti ją kiekvienai šaliai atskirai 

tarptautinių korporacijų teikiamose 

ataskaitose; 

78. ragina valstybes nares, kad bet koks 

tarpvalstybinio pobūdžio sprendimas dėl 

mokesčių, ypač jei jis susijęs su sandorių 

kainodara, būtų parengtas 

bendradarbiaujant su visų susijusių šalių 

mokesčių administratoriais, kad jie 

automatiškai keistųsi atitinkama 

informacija ir kad bet kokie nacionaliniai 

veiksmai, kuriais siekiama mažinti 

mokesčių vengimą ir mokesčių bazės 

eroziją ES, įskaitant auditą, būtų atliekami 

bendrai, tinkamai atsižvelgiant į programą 

„Fiscalis 2020“ įgyvendinant įgytą patirtį; 

pakartoja savo nuomonę, kad mokesčių 

administratoriai ir Komisija turėtų ne tik 

dalytis pagrindine informacija apie visus 

sprendimus, kurie daro poveikį kitoms 

valstybėms narėms, tačiau ir pateikti ją 

kiekvienai šaliai atskirai viešose 

tarptautinių korporacijų teikiamose 

ataskaitose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 675 

Luděk Niedermayer 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

78 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

78. ragina valstybes nares, kad bet koks 

tarpvalstybinio pobūdžio sprendimas dėl 

mokesčių, ypač jei jis susijęs su sandorių 

kainodara, būtų parengtas 

bendradarbiaujant su visomis 

susijusiomis šalimis, kad jos automatiškai 

keistųsi atitinkama informacija ir kad bet 

kokie nacionaliniai veiksmai, kuriais 

siekiama mažinti mokesčių vengimą ir 

mokesčių bazės eroziją ES, įskaitant 

auditą, būtų atliekami bendrai, tinkamai 

atsižvelgiant į programą „Fiscalis 2020“ 

78. ragina valstybes nares, kad bet kokiu 

tarpvalstybinio pobūdžio sprendimu dėl 

mokesčių, ypač jei jis susijęs su sandorių 

kainodara, būtų atsižvelgiama į sprendimo 

dėl mokestinių pajamų iš kitų šalių 

poveikį, kad jos automatiškai keistųsi 

atitinkama informacija ir kad bet kokie 

nacionaliniai veiksmai, kuriais siekiama 

mažinti mokesčių vengimą ir mokesčių 

bazės eroziją ES, įskaitant auditą, būtų 

atliekami bendrai, tinkamai atsižvelgiant į 

programą „Fiscalis 2020“ įgyvendinant 
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įgyvendinant įgytą patirtį; pakartoja savo 

nuomonę, kad mokesčių administratoriai ir 

Komisija turėtų ne tik dalytis pagrindine 

informacija apie visus sprendimus, kurie 

daro poveikį kitoms valstybėms narėms, 

tačiau ir pateikti ją kiekvienai šaliai 

atskirai tarptautinių korporacijų 

teikiamose ataskaitose; 

įgytą patirtį; pakartoja savo nuomonę, kad 

mokesčių administratoriai ir Komisija 

turėtų ne tik dalytis pagrindine informacija 

apie visus sprendimus, kurie daro poveikį 

kitoms valstybėms narėms, tačiau taip pat 

turėtų pateikti skaidresnę informaciją 

plačiajai visuomenei; 

Or. en 

 

Pakeitimas 676 

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

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

78 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

78. ragina valstybes nares, kad bet koks 

tarpvalstybinio pobūdžio sprendimas dėl 

mokesčių, ypač jei jis susijęs su sandorių 

kainodara, būtų parengtas 

bendradarbiaujant su visomis susijusiomis 

šalimis, kad jos automatiškai keistųsi 

atitinkama informacija ir kad bet kokie 

nacionaliniai veiksmai, kuriais siekiama 

mažinti mokesčių vengimą ir mokesčių 

bazės eroziją ES, įskaitant auditą, būtų 

atliekami bendrai, tinkamai atsižvelgiant į 

programą „Fiscalis 2020“ įgyvendinant 

įgytą patirtį; pakartoja savo nuomonę, kad 

mokesčių administratoriai ir Komisija 

turėtų ne tik dalytis pagrindine informacija 

apie visus sprendimus, kurie daro poveikį 

kitoms valstybėms narėms, tačiau ir 

pateikti ją kiekvienai šaliai atskirai 

tarptautinių korporacijų teikiamose 

ataskaitose; 

78. ragina valstybes nares, kad bet koks 

tarpvalstybinio pobūdžio sprendimas dėl 

mokesčių, ypač jei jis susijęs su sandorių 

kainodara, būtų parengtas 

bendradarbiaujant su visomis susijusiomis 

šalimis, kad jos automatiškai keistųsi 

atitinkama informacija ir kad bet kokie 

nacionaliniai veiksmai, kuriais siekiama 

mažinti mokesčių vengimą ir mokesčių 

bazės eroziją ES, įskaitant auditą, būtų 

atliekami bendrai, tinkamai atsižvelgiant į 

programą „Fiscalis 2020“ įgyvendinant 

įgytą patirtį; pakartoja savo nuomonę, kad 

mokesčių administratoriai ir Komisija 

turėtų ne tik dalytis pagrindine informacija 

apie visus sprendimus, kurie daro poveikį 

kitoms valstybėms narėms, tačiau ir 

pateikti ją kiekvienai šaliai atskirai viešose 

tarptautinių korporacijų teikiamose 

ataskaitose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 677 

Morten Messerschmidt 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

78 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

78. ragina valstybes nares, kad bet koks 

tarpvalstybinio pobūdžio sprendimas dėl 

mokesčių, ypač jei jis susijęs su sandorių 

kainodara, būtų parengtas 

bendradarbiaujant su visomis susijusiomis 

šalimis, kad jos automatiškai keistųsi 

atitinkama informacija ir kad bet kokie 

nacionaliniai veiksmai, kuriais siekiama 

mažinti mokesčių vengimą ir mokesčių 

bazės eroziją ES, įskaitant auditą, būtų 

atliekami bendrai, tinkamai atsižvelgiant į 

programą „Fiscalis 2020“ įgyvendinant 

įgytą patirtį; pakartoja savo nuomonę, kad 

mokesčių administratoriai ir Komisija 

turėtų ne tik dalytis pagrindine informacija 

apie visus sprendimus, kurie daro poveikį 

kitoms valstybėms narėms, tačiau ir 

pateikti ją kiekvienai šaliai atskirai 

tarptautinių korporacijų teikiamose 

ataskaitose; 

78. ragina valstybes nares, kad bet koks 

tarpvalstybinio pobūdžio sprendimas dėl 

mokesčių, ypač jei jis susijęs su sandorių 

kainodara, būtų parengtas 

bendradarbiaujant su visomis susijusiomis 

šalimis, kad jos automatiškai keistųsi 

atitinkama informacija ir kad bet kokie 

nacionaliniai veiksmai, kuriais siekiama 

mažinti mokesčių vengimą ir mokesčių 

bazės eroziją ES, įskaitant auditą, būtų 

atliekami bendrai, tinkamai atsižvelgiant į 

programą „Fiscalis 2020“ įgyvendinant 

įgytą patirtį; pakartoja savo nuomonę, kad 

mokesčių administratoriai ir Komisija 

turėtų ne tik dalytis pagrindine informacija 

apie visus sprendimus, kurie daro poveikį 

kitoms valstybėms narėms, tačiau ir 

pateikti ją kiekvienai šaliai atskirai 

tarptautinių korporacijų teikiamose 

ataskaitose; pabrėžia, kad bendrovių 

suteikta komerciniu atžvilgiu 

konfidenciali informacija turi būti 

apsaugota ir būtina laikytis platesnio 

masto duomenų apsaugos taisyklių; 

Or. en 

 

Pakeitimas 678 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

78 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

78. ragina valstybes nares, kad bet koks 

tarpvalstybinio pobūdžio sprendimas dėl 

mokesčių, ypač jei jis susijęs su sandorių 

kainodara, būtų parengtas 

bendradarbiaujant su visomis susijusiomis 

šalimis, kad jos automatiškai keistųsi 

78. prašo valstybių narių, kad bet koks 

tarpvalstybinio pobūdžio sprendimas dėl 

mokesčių, ypač jei jis susijęs su sandorių 

kainodara, būtų parengtas 

bendradarbiaujant su visomis susijusiomis 

ir paveiktomis šalimis, kad jos 
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atitinkama informacija ir kad bet kokie 

nacionaliniai veiksmai, kuriais siekiama 

mažinti mokesčių vengimą ir mokesčių 

bazės eroziją ES, įskaitant auditą, būtų 

atliekami bendrai, tinkamai atsižvelgiant į 

programą „Fiscalis 2020“ įgyvendinant 

įgytą patirtį; pakartoja savo nuomonę, kad 

mokesčių administratoriai ir Komisija 

turėtų ne tik dalytis pagrindine informacija 

apie visus sprendimus, kurie daro poveikį 

kitoms valstybėms narėms, tačiau ir 

pateikti ją kiekvienai šaliai atskirai 

tarptautinių korporacijų teikiamose 

ataskaitose; 

automatiškai keistųsi atitinkama 

informacija ir kad bet kokie nacionaliniai 

veiksmai, kuriais siekiama mažinti 

mokesčių vengimą ir mokesčių bazės 

eroziją ES, įskaitant auditą, būtų atliekami 

bendrai, tinkamai atsižvelgiant į programą 

„Fiscalis 2020“ įgyvendinant įgytą patirtį; 

pakartoja savo nuomonę, kad mokesčių 

administratoriai ir Komisija turėtų ne tik 

dalytis informacija apie visus sprendimus, 

kurie daro poveikį kitoms valstybėms 

narėms, tačiau ir pateikti ją kiekvienai 

šaliai atskirai tarptautinių korporacijų 

teikiamose ataskaitose; 

Or. en 

 

Pakeitimas 679 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami 

ES lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie 

daro žalingą poveikį kitoms valstybėms 

narėms; 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas; 

Or. de 

 

Pakeitimas 680 

Luděk Niedermayer 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami 

ES lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie 

daro žalingą poveikį kitoms valstybėms 

narėms; 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 681 

Andreas Schwab 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami 

ES lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie 

daro žalingą poveikį kitoms valstybėms 

narėms; 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

aktualių sprendimų atveju; be to, ragina 

parengti sistemą, pagal kurią būtų 

veiksmingai kontroliuojamas automatinio 

keitimosi informacija įgyvendinimas; 

 (Šiuo metu tokios tarpuskaitos namų 

sistemos, kurią naudojant ES lygmeniu 

tikrinama, ar išankstiniai sprendimai 
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neturi žalingo poveikio kitoms valstybėms 

narėms, neįmanoma įgyvendinti, nes 

Komisija neturi mokesčių 

administratoriaus statuso.) 

Or. de 

 

Pakeitimas 682 

Markus Ferber 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami 

ES lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie 

daro žalingą poveikį kitoms valstybėms 

narėms; 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; ragina ne vėliau kaip 

2016 m. gruodžio 31 d. sukurti saugų 

centrinį registrą, palengvinantį 

informacijos mainus tarp dalyvaujančių 
mokesčių administratorių; 

 (Atsižvelgiama į projektą pranešimo dėl 

pasiūlymo dėl direktyvos, kuria iš dalies 

keičiamos Direktyvos 2011/16/ES 

nuostatos dėl privalomų automatinių 

apmokestinimo srities informacijos mainų 

(2015/0068(CNS)).) 

Or. de 

 

Pakeitimas 683 

Krišjānis Kariņš 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami 

ES lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie 

daro žalingą poveikį kitoms valstybėms 

narėms; 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju naudojant ES lygmens 

centrinį registrą, kuris būtų prieinamas 

Komisijai ir kompetentingoms valdžios 

institucijoms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 684 

Danuta Maria Hübner, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 
informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami 

ES lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie 

daro žalingą poveikį kitoms valstybėms 

narėms; 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms; todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; tačiau pabrėžia, kad tai 

turėtų būti daroma taip, kad didžiulis 

surinktos informacijos kiekis netrukdytų 

nustatyti iš tiesų probleminius atvejus; be 

to, ragina parengti sistemą, pagal kurią 

būtų galima veiksmingai įgyvendinti 

automatinį keitimąsi informacija, o 

ilgainiui – sukurti saugų centrinį registrą, 

kuriame būtų registruojama ir saugoma 

valstybių narių pateikta informacija apie 

sprendimus; primygtinai reikalauja, kad 

pagrindinį vaidmenį renkant duomenis 

apie sprendimus ir analizuojant juos 
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atliktų Komisija; 

Or. en 

 

Pakeitimas 685 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami 

ES lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie daro 

žalingą poveikį kitoms valstybėms narėms; 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, ragina Komisiją 

parengti pasiūlymą dėl automatinio 

keitimosi informacija taikymo visų 

sprendimų atveju; ragina valstybes nares 

numatyti, kad būtų reguliariai peržiūrimi 

jų sprendimai, kurie yra nuolatiniai arba 

galioja ilgą laiką, visų pirma patikrinti, ar 

naudojami atitinkami lyginamieji 

standartai, susiję su sandorių kainodaros 

skaičiavimais; ragina Komisiją parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

Komisija tikrintų sprendimus dėl 

mokesčių ES lygmeniu, siekiant nustatyti, 

ar jie daro žalingą poveikį kitoms 

valstybėms narėms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 686 

Bernd Lucke 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami ES 

lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie daro 

žalingą poveikį kitoms valstybėms narėms; 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

galbūt nepriklausomą mokesčių 

konkurencijos agentūrą, kurioje 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami ES 

lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie daro 

žalingą poveikį kitoms valstybėms narėms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 687 

Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 
informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami 

ES lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie 

daro žalingą poveikį kitoms valstybėms 

narėms; 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija valstybės 

narės vyriausybės ar mokesčių 

institucijos, bet kokių jos teritorinių ar 

administracinių padalinių, įskaitant vietos 

valdžios institucijas, ar jų vardu priimtų 

visų sprendimų atveju, ir neatsižvelgiant į 

oficialų, neoficialų, teisiškai privalomą ar 

neprivalomą sprendimo dėl mokesčių 

pobūdį ir nesant jokios taikytinos MVĮ 

ribos; be to, ragina, kad esminis vaidmuo 

keičiantis informacija apie sprendimus 

tektų Komisijai – tokiu būdu ji galėtų 

veiksmingai kontroliuoti ir vertinti, kaip 

įgyvendinamos ir taikomos automatinio 

keitimosi informacija nuostatos; prašo 
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Komisijos išnagrinėti, ar ilguoju 

laikotarpiu „tarpuskaitos namų“ sistemos, 

pagal kurią sprendimų dėl mokesčių 

priėmimo praktika būtų sistemingai 

tikrinama ES lygmeniu dėl žalingo 

poveikio kitoms valstybėms narėms, 

sukūrimas galėtų būti įgyvendinamas ir 

pageidautinas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 688 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami ES 

lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie daro 

žalingą poveikį kitoms valstybėms narėms; 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms; ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami ES 

lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie daro 

žalingą poveikį kitoms valstybėms narėms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 689 

Emmanuel Maurel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 
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sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami ES 

lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie daro 

žalingą poveikį kitoms valstybėms narėms; 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas, o iki 2020 m. – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami ES 

lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie daro 

žalingą poveikį kitoms valstybėms narėms; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 690 

Ulla Tørnæs 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami ES 

lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie daro 

žalingą poveikį kitoms valstybėms narėms; 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju, deramai atsižvelgiant į 

komerciniu atžvilgiu konfidencialią 

informaciją ir visapusiškai laikantis 

duomenų apsaugos principų; be to, ragina 

parengti sistemą, pagal kurią būtų 

veiksmingai kontroliuojamas automatinio 

keitimosi informacija įgyvendinimas, o 

ilgainiui – „tarpuskaitos namų“ sistemą, 

pagal kurią sprendimai dėl mokesčių būtų 

tikrinami ES lygmeniu, siekiant nustatyti, 

ar jie daro žalingą poveikį kitoms 

valstybėms narėms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 691 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami ES 

lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie daro 

žalingą poveikį kitoms valstybėms narėms; 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas ir užtikrinamas 

automatinio keitimosi informacija 

įgyvendinimas, be kita ko, taikant 

atitinkamas sankcijas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami ES 

lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie daro 

žalingą poveikį kitoms valstybėms narėms; 

  

Or. en 

 

Pakeitimas 692 

Pirkko Ruohonen-Lerner, Sirpa Pietikäinen 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas, o ilgainiui – 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami ES 

lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie daro 

žalingą poveikį kitoms valstybėms narėms; 

79. atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ne 

tik tarpvalstybiniai, bet ir nacionaliniai 

sprendimai gali turėti poveikį kitoms 

valstybėms narėms, todėl ragina taikyti 

automatinį keitimąsi informacija visų 

sprendimų atveju; be to, ragina parengti 

sistemą, pagal kurią būtų veiksmingai 

kontroliuojamas automatinio keitimosi 

informacija įgyvendinimas; užtikrina, kad 

būtų renkami ir skelbiami statistiniai 

duomenys remiantis informacija, kuria 

bus keičiamasi; ir ilgainiui – parengti 

„tarpuskaitos namų“ sistemą, pagal kurią 

sprendimai dėl mokesčių būtų tikrinami ES 
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lygmeniu, siekiant nustatyti, ar jie daro 

žalingą poveikį kitoms valstybėms narėms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 693 

Markus Ferber 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 79 a. siekiant padidinti skaidrumą 

piliečiams, Komisija turėtų skelbti metinę 

ataskaitą, kurioje apibendrinami 

pagrindiniai į techniškai saugų centrinį 

registrą įtraukti atvejai; kartu Komisijai 

derėtų atsižvelgti į atitinkamame 

Tarpusavio pagalbos direktyvos 

straipsnyje išdėstytas nuostatas dėl 

konfidencialumo; 

 (Atsižvelgiama į projektą pranešimo dėl 

pasiūlymo dėl direktyvos, kuria iš dalies 

keičiamos Direktyvos 2011/16/ES 

nuostatos dėl privalomų automatinių 

apmokestinimo srities informacijos mainų 

(2015/0068(CNS)).) 

Or. de 

 

Pakeitimas 694 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

79 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 79a. atkreipia dėmesį į tai, kad bet koks 

prašymas dėl informacijos apie 

sprendimus dėl mokesčių atskleidimo 

visuomenei neturėtų pakenkti 

komerciniams interesams ir jis turėtų būti 
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pateiktas taip, kad būtų visapusiškai 

paisoma verslo konfidencialumo principų; 

šiuo atžvilgiu reiškia susirūpinimą dėl to, 

ar atskirais atvejais duomenis įmanoma 

nuasmeninti taip, kad konkurentai iš tiesų 

negalėtų nustatyti susijusios bendrovės; 

atkreipia dėmesį į riziką, kad pernelyg 

išsamios informacijos apie atskirų įmonių 

naudojamus metodus skelbimas gali būti 

įkvėpimo šaltinis kitoms įmonėms kuriant 

naujas mokesčių vengimo strategijas; 

todėl palankiai vertina galimybę skelbti 

informaciją apie sprendimus apibendrinta 

ar sutrumpinta forma; 

Or. en 

 

Pakeitimas 695 

Markus Ferber 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

80. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 

sukurti bendrą ES lygmens sprendimų dėl 

mokesčių sistemą, įskaitant bendrus 

kriterijus, visų pirma: 

Išbraukta. 

– reikalavimą nustatyti juos remiantis 

išsamia analize ir bendradarbiaujant su 

visomis susijusiomis šalimis ir 

valstybėmis, 

 

– jų atskleidimą visuomenei visa ar 

supaprastinta forma, tačiau visapusiškai 

laikantis konfidencialumo reikalavimų, 

 

– tokias pat sąlygas ir vienodą prieigą 

visiems mokesčių mokėtojams, 

 

– diskrecijos nebuvimą ir visapusišką 

pagrindinių mokesčių nuostatų laikymąsi; 

 

Or. de 
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Pakeitimas 696 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalies įžanginė dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

80. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 

sukurti bendrą ES lygmens sprendimų dėl 

mokesčių sistemą, įskaitant bendrus 

kriterijus, visų pirma: 

80. ragina Komisiją pasinaudoti visomis 

turimomis priemonėmis, siekiant skatinti 

sprendimų dėl mokesčių priėmimo 

praktiką, kuri grindžiama mokesčių 

mokėtojams žinoma teisine arba 

administracine sistema, taip pat siekiant 

užkirsti kelią bet kokio pobūdžio 

neoficialiai apmokestinimo tvarkai; ragina 

Komisiją apsvarstyti galimybę sukurti 

bendrą ES lygmens sprendimų dėl 

mokesčių sistemą arba lygiavertes 

priemones (kaip jos bebūtų vadinamos 

valstybėse narėse) ir atitinkamas 

procedūras. Tokia sistema turėtų būti 

papildoma įsteigiant Europos sprendimų 

komitetą, kuriam pavesta parengti gaires 

ir užtikrinti koordinavimą ir kuris būtų 

kompetentingas priimti sprendimus kaip 

antrosios instancijos institucija dėl bet 

kokio prašymo, susijusio su sprendimu dėl 

mokesčių. Su sprendimais susiję bendri 

kriterijai turėtų apimti: 

Or. en 

 

Pakeitimas 697 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalies įžanginė dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

80. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 

sukurti bendrą ES lygmens sprendimų dėl 

mokesčių sistemą, įskaitant bendrus 

kriterijus, visų pirma: 

80. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 

sukurti bendrą ES lygmens tarpvalstybinių 

sprendimų dėl mokesčių sistemą, įskaitant 

bendrus kriterijus, visų pirma: 
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Or. en 

 

Pakeitimas 698 

Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalies įžanginė dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

80. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 

sukurti bendrą ES lygmens sprendimų dėl 

mokesčių sistemą, įskaitant bendrus 

kriterijus, visų pirma: 

80. ragina Komisiją pasiūlyti bendrą ES 

lygmens sistemą, kurioje būtų išdėstyti 

standartiniai procedūriniai sprendimams 
dėl mokesčių taikomi reikalavimai, 

įskaitant: 

Or. en 

 

Pakeitimas 699 

Luděk Niedermayer 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalies pirma įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– reikalavimą nustatyti juos remiantis 

išsamia analize ir bendradarbiaujant su 

visomis susijusiomis šalimis ir 

valstybėmis, 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 700 

Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalies pirma įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– reikalavimą nustatyti juos remiantis 

išsamia analize ir bendradarbiaujant su 

– reikalavimą nustatyti juos remiantis 

išsamia analize, 
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visomis susijusiomis šalimis ir 

valstybėmis, 

Or. en 

 

Pakeitimas 701 

Danuta Maria Hübner, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, 

Romana Tomc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalies pirma įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– reikalavimą nustatyti juos remiantis 

išsamia analize ir bendradarbiaujant su 

visomis susijusiomis šalimis ir 

valstybėmis, 

– reikalavimą nustatyti juos remiantis 

išsamia analize ir bendradarbiaujant su 

visomis susijusiomis šalimis ir 

valstybėmis, dėl kurio prašymo teikėjai 

galėtų teikti pareiškimus dėl savo prašymų 

motyvų ir pagrindo, kuriuo remiantis 

teikiamos paraiškos, ir į šiuos pareiškimus 

galėtų būti atsižvelgta; 

Or. en 

 

Pakeitimas 702 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalies pirma įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– reikalavimą nustatyti juos remiantis 

išsamia analize ir bendradarbiaujant su 

visomis susijusiomis šalimis ir 

valstybėmis, 

– reikalavimą nustatyti juos remiantis 

išsamia analize, įskaitant sprendimų dėl 

mokesčių poveikio kitų šalių mokesčių 

bazėms analizę, ir bendradarbiaujant su 

visomis susijusiomis šalimis ir 

valstybėmis, 

Or. en 
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Pakeitimas 703 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalies pirma įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– reikalavimą nustatyti juos remiantis 

išsamia analize ir bendradarbiaujant su 

visomis susijusiomis šalimis ir 

valstybėmis, 

– reikalavimą nustatyti juos remiantis 

išsamia šalutinio poveikio analize ir 

bendradarbiaujant su visomis susijusiomis 

šalimis ir valstybėmis, 

Or. en 

 

Pakeitimas 704 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalies antra įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– jų atskleidimą visuomenei visa ar 

supaprastinta forma, tačiau visapusiškai 

laikantis konfidencialumo reikalavimų, 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 705 

Andreas Schwab 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalies antra įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– jų atskleidimą visuomenei visa ar 

supaprastinta forma, tačiau visapusiškai 

laikantis konfidencialumo reikalavimų, 

– visapusišką konfidencialumo 

reikalavimų laikymąsi, 

Or. de 
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Pakeitimas 706 

Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalies antra įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– jų atskleidimą visuomenei visa ar 

supaprastinta forma, tačiau visapusiškai 

laikantis konfidencialumo reikalavimų, 

– prievolę skelbti visų sprendimų dėl 

mokesčių anoniminę ir apibendrinamąją 

versiją, visapusiškai laikantis 

konfidencialumo reikalavimų,, 

Or. en 

 

Pakeitimas 707 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalies antra įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– jų atskleidimą visuomenei visa ar 

supaprastinta forma, tačiau visapusiškai 

laikantis konfidencialumo reikalavimų, 

– jų atskleidimą visuomenei, visapusiškai 

laikantis konfidencialumo reikalavimų, 

Or. en 

 

Pakeitimas 708 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalies antra įtrauka 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

– jų atskleidimą visuomenei visa ar 

supaprastinta forma, tačiau visapusiškai 

laikantis konfidencialumo reikalavimų, 

– jų atskleidimą visuomenei suvestine ar 

supaprastinta forma, visapusiškai laikantis 

konfidencialumo reikalavimų, 

Or. en 
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Pakeitimas 709 

Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalies 2 a įtrauka (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – prievolę skelbti sprendimų dėl mokesčių 

priėmimo, atsisakymo priimti arba 

panaikinimo kriterijus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 710 

Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalies 3 a įtrauka (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – reikalavimą, kad nutarimus dėl 

sprendimų patvirtintų ne mažiau kaip du 

pareigūnai (vidaus arba išorės), 

Or. en 

 

Pakeitimas 711 

Evelyn Regner 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 dalies 4 a įtrauka (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – taikyti ES valstybės pagalbos teisės 

nuostatus, nes jie yra vienintelė tinkama 

priemonė kovoti su bendra valstybių narių 

praktika pritraukti tarptautinius 

koncernus suteikiant jiems dideles 

mokesčių lengvatas arba atleidžiant nuo 

mokesčių. Todėl turėtų būti sudaryta 
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specialios paskirties grupė mokesčių 

grąžinimui ir papildomiems mokesčių 

mokėjimams stebėti draudžiamos 

valstybės pagalbos atvejais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 712 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Luděk Niedermayer, Eva Paunova, Theodor 

Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 80a. ragina Komisiją ir valstybes nares, 

susiejant ir papildant darbą, atliktą 

paprastinant mokesčių srities teisės aktus 

ir nustatant griežtesnę sprendimų dėl 

mokesčių reguliavimo sistemą, apsvarstyti 

galimybę sudaryti sąrašą klausimų, kurie 

neturi būti sprendžiami administraciniais 

susitarimais, bet kuriuos būtų 

reikalaujama spręsti tik teisės aktais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 713 

Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Thomas Mann, Luděk Niedermayer, Andreas 

Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 
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 80b. ragina labiau derinti mokesčių srities 

administracinę praktiką visoje Sąjungoje; 

pabrėžia, kad šis derinimas turėtų būti 

prioritetas ir galėtų būti pradėtas 

nustatant bendras sprendimų priėmimo 

gaires, bet neturėtų tuo apsiriboti, ir 

turėtų būti pagrįstas lyginamosios 

analizės procesu, kurio metu nustatoma ir 

skatinama geroji praktika; 

Or. en 

 

Pakeitimas 714 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 80a. ragina Komisiją nustatyti bendras 

EBPO įprastų rinkos sąlygų principo 

taikymo Europos lygmens gaires, 

kuriomis būtų siekiama suderinti ES 

valstybių narių sandorių kainodaros 

nustatymo tvarką tokiu būdu, kad, 

sudarydamos sandorių kainodaros 

susitarimus, nacionalinės valdžios įstaigos 

turėtų priemonių ne tik panašioms 

bendrovėms, bet ir panašiems sandoriams 

palyginti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 715 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 
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 80b. atkreipia dėmesį į teismo pavedimo 

kitos šalies teismui, kaip teisminių 

institucijų abipusės teisinės pagalbos 

priemonės, neefektyvumą; ragina 

Komisiją apsvarstyti galimybę nustatyti 

atnaujintus ir pažangius administracinio 

ir teisminio bendradarbiavimo ES 

mechanizmus tiriant su mokesčiais, 

korupcija ir pinigų plovimu susijusius 

nusikaltimus su tarpvalstybine dimensija, 

arba už juos traukiant baudžiamojon 

atsakomybėn; pabrėžia, kad šiais 

mechanizmais turėtų būti užtikrinta saugi, 

patikima ir greita teisminių institucijų 

komunikacija ir už bendradarbiavimo 

stoką turėtų būti taikomos sankcijos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 716 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 80a. mano, kad sąžiningai ir efektyviai 

mokesčių sistemai reikia tinkamo 

skaidrumo ir konfidencialumo lygio; todėl 

yra įsitikinęs, kad valstybių narių 

mokesčių administravimo įstaigos ir, kai 

reikia, Komisija turėtų turėti prieigą prie 

informacijos, susijusios su galutiniais bet 

kokios teisinės priemonės ir (arba) 

sprendimų dėl mokesčių adresatais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 717 

Sylvie Goulard, Petr Ježek, Nils Torvalds  

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 b dalis (nauja) 



 

PE567.781v02-00 154/205 AM\1075014LT.doc 

LT 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 80b. ragina Komisiją pasinaudoti, be kita 

ko, Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų 

sistemos naudojimo pinigų plovimui ar 

teroristų finansavimui prevencijos, 

kurioje sąvoka „mokestiniai nusikaltimai“ 

patenka į plačią „nusikalstamos veiklos“ 

apibrėžtį, siekiant nustatyti galutinius kai 

kurių konkrečių teisinių priemonių 

adresatus; 

Or. en 

 

Pakeitimas 718 

Emmanuel Maurel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

80 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 80a. ragina Komisiją savo struktūrose 

sukurti centrinį viešąjį registrą, kuriame 

būtų nurodytos visi įmonių 

apmokestinimui poveikio turintys teisiniai 

atleidimo nuo mokesčių, mokestinių 

lengvatų ir mokesčių kreditų atvejai, 

kartu pateikiant kiekybinį poveikio 

kiekvienos valstybės narės biudžetui 

vertinimą; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 719 

Brian Hayes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 paantraštė 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Bendra konsoliduotoji pelno mokesčių 

bazė (BKPMB) 

BKPMB 
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Or. en 

 

Pakeitimas 720 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti 

teisės aktų pakeitimų siekiant nedelsiant 

nustatyti privalomą ES masto bendrą 

konsoliduotąją pelno mokesčio bazę 

(BKPMB), kuria būtų sprendžiama ne tik 

lengvatinių režimų ir nacionalinių 

mokesčių sistemų neatitikimų problema, 

bet ir dauguma problemų, kurios sukelia 

mokesčių bazės eroziją Europos lygmeniu 

(ypač susijusios su sandorių kainodara); 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 721 

Matt Carthy 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti 

teisės aktų pakeitimų siekiant nedelsiant 

nustatyti privalomą ES masto bendrą 

konsoliduotąją pelno mokesčio bazę 

81. pritaria veiksmų plane, kurį Komisija 

pasiūlė 2015 m. birželio 17 d., nurodytam 

ketinimui spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

pabrėžia, kad Europos rinka nėra 

vienalytė ir kad nacionalinės rinkos 

vystosi nevienodu tempu ir turi skirtingus 

poreikius; 



 

PE567.781v02-00 156/205 AM\1075014LT.doc 

LT 

(BKPMB), kuria būtų sprendžiama ne tik 

lengvatinių režimų ir nacionalinių 

mokesčių sistemų neatitikimų problema, 

bet ir dauguma problemų, kurios sukelia 

mokesčių bazės eroziją Europos lygmeniu 

(ypač susijusios su sandorių kainodara); 

Or. en 

 

Pakeitimas 722 

Morten Messerschmidt 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti 

teisės aktų pakeitimų siekiant nedelsiant 

nustatyti privalomą ES masto bendrą 

konsoliduotąją pelno mokesčio bazę 

(BKPMB), kuria būtų sprendžiama ne tik 

lengvatinių režimų ir nacionalinių 

mokesčių sistemų neatitikimų problema, 

bet ir dauguma problemų, kurios sukelia 

mokesčių bazės eroziją Europos lygmeniu 

(ypač susijusios su sandorių kainodara); 

81. pritaria veiksmų planui, kurį Komisija 

pasiūlė 2015 m. birželio 17 d., siekdama 

spręsti mokesčių vengimo problemą ir 

skatinti sąžiningą ir veiksmingą pelno 

apmokestinimą ES; ragina Komisiją 

pateikti teisės aktų pakeitimų dėl galimo 

savanoriškos ES masto bendros 

konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 

(BKPMB) nustatymo: ji galėtų padėti 

spręsti lengvatinių režimų ir nacionalinių 

mokesčių sistemų neatitikimų klausimus, 

taip pat problemas, kurios sukelia 

mokesčių bazės eroziją Europos lygmeniu 

(ypač susijusios su sandorių kainodara); 

Or. en 

 

Pakeitimas 723 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

81. nurodo poreikį parengti veiksmų 

planą, kurį Komisija pasiūlė 2015 m. 



 

AM\1075014LT.doc 157/205 PE567.781v02-00 

 LT 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti 

teisės aktų pakeitimų siekiant nedelsiant 

nustatyti privalomą ES masto bendrą 

konsoliduotąją pelno mokesčio bazę 

(BKPMB), kuria būtų sprendžiama ne tik 

lengvatinių režimų ir nacionalinių 

mokesčių sistemų neatitikimų problema, 

bet ir dauguma problemų, kurios sukelia 

mokesčių bazės eroziją Europos lygmeniu 

(ypač susijusios su sandorių kainodara); 

birželio 17 d., siekdama spręsti mokesčių 

vengimo problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina atlikti BKPMB ir BPMB poveikio 

vertinimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 724 

Marian Harkin 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti 

teisės aktų pakeitimų siekiant nedelsiant 

nustatyti privalomą ES masto bendrą 

konsoliduotąją pelno mokesčio bazę 

(BKPMB), kuria būtų sprendžiama ne tik 

lengvatinių režimų ir nacionalinių 

mokesčių sistemų neatitikimų problema, 

bet ir dauguma problemų, kurios sukelia 

mokesčių bazės eroziją Europos lygmeniu 

(ypač susijusios su sandorių kainodara); 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

Or. en 

 

Pakeitimas 725 

Brian Hayes 

 



 

PE567.781v02-00 158/205 AM\1075014LT.doc 

LT 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti teisės 

aktų pakeitimų siekiant nedelsiant nustatyti 

privalomą ES masto bendrą konsoliduotąją 

pelno mokesčio bazę (BKPMB), kuria būtų 

sprendžiama ne tik lengvatinių režimų ir 

nacionalinių mokesčių sistemų neatitikimų 

problema, bet ir dauguma problemų, kurios 

sukelia mokesčių bazės eroziją Europos 

lygmeniu (ypač susijusios su sandorių 

kainodara); 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti teisės 

aktų pakeitimų siekiant nedelsiant nustatyti 

privalomą ES masto bendrą pelno 

mokesčio bazę (BPMB), kuria būtų 

sprendžiama ne tik lengvatinių režimų ir 

nacionalinių mokesčių sistemų neatitikimų 

problema, bet ir dauguma problemų, kurios 

sukelia mokesčių bazės eroziją Europos 

lygmeniu (ypač susijusios su sandorių 

kainodara); 

Or. en 

 

Pakeitimas 726 

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

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti teisės 

aktų pakeitimų siekiant nedelsiant nustatyti 

privalomą ES masto bendrą konsoliduotąją 

pelno mokesčio bazę (BKPMB), kuria būtų 

sprendžiama ne tik lengvatinių režimų ir 

nacionalinių mokesčių sistemų neatitikimų 

problema, bet ir dauguma problemų, kurios 

sukelia mokesčių bazės eroziją Europos 

lygmeniu (ypač susijusios su sandorių 

kainodara); 

81. visapusiškai pritaria veiksmų plane, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., nurodytam ketinimui spręsti 

mokesčių vengimo problemą ir skatinti 

sąžiningą ir veiksmingą pelno 

apmokestinimą ES; ragina Komisiją kuo 

greičiau pateikti teisės aktų pakeitimų 

siekiant nedelsiant nustatyti privalomą ES 

masto bendrą konsoliduotąją pelno 

mokesčio bazę (BKPMB), remiantis 

2011 m. pasiūlymu dėl BKPMB su 

Europos Parlamento pakeitimais, kuria 

būtų sprendžiama ne tik lengvatinių režimų 

ir nacionalinių mokesčių sistemų 

neatitikimų problema, bet ir dauguma 

problemų, kurios sukelia mokesčių bazės 
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eroziją Europos lygmeniu (ypač susijusios 

su sandorių kainodara); ragina Komisiją 

savo persvarstytame pasiūlyme dėl 

BKPMB neatidėlioti pelno ir nuostolių 

konsolidavimo; ragina Komisiją atsisakyti 

planų leisti tarptautiniams koncernams 

laisvai perkelti nuostolius ES viduje prieš 

konsolidavimą, kadangi tikėtina, jog būtų 

mažinama tarptautiniams koncernams 

taikomų mokesčių norma ir gali susidaryti 

naujos spragos, leidžiančios 

beatodairiškai piktnaudžiauti taisyklėmis 

mokesčių tikslais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 727 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti teisės 

aktų pakeitimų siekiant nedelsiant nustatyti 

privalomą ES masto bendrą konsoliduotąją 

pelno mokesčio bazę (BKPMB), kuria būtų 

sprendžiama ne tik lengvatinių režimų ir 

nacionalinių mokesčių sistemų neatitikimų 

problema, bet ir dauguma problemų, kurios 

sukelia mokesčių bazės eroziją Europos 

lygmeniu (ypač susijusios su sandorių 

kainodara); 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti teisės 

aktų pakeitimų siekiant nedelsiant nustatyti 

privalomą ES masto bendrą konsoliduotąją 

pelno mokesčio bazę (BKPMB), remiantis 

Europos Parlamento 2012 m. pozicija, 

kuria būtų sprendžiama ne tik lengvatinių 

režimų ir nacionalinių mokesčių sistemų 

neatitikimų problema, bet ir dauguma 

problemų, kurios sukelia mokesčių bazės 

eroziją Europos lygmeniu (ypač susijusios 

su sandorių kainodara); ragina Komisiją 

neteikti tarpinio sprendimo dėl pelno ir 

nuostolių perkėlimo į kitą valstybę, nes tai 

gali nukreipti politines ir technines 

diskusijas nuo BKPMB; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 728 

Krišjānis Kariņš 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti teisės 

aktų pakeitimų siekiant nedelsiant nustatyti 

privalomą ES masto bendrą konsoliduotąją 

pelno mokesčio bazę (BKPMB), kuria būtų 

sprendžiama ne tik lengvatinių režimų ir 

nacionalinių mokesčių sistemų neatitikimų 

problema, bet ir dauguma problemų, kurios 

sukelia mokesčių bazės eroziją Europos 

lygmeniu (ypač susijusios su sandorių 

kainodara); 

81. pripažįsta veiksmų planą, kurį 

Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 17 d., 

siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti teisės 

aktų pakeitimų siekiant nedelsiant nustatyti 

ES masto bendrą konsoliduotąją pelno 

mokesčio bazę (BKPMB), kuria būtų 

sprendžiama ne tik lengvatinių režimų ir 

nacionalinių mokesčių sistemų neatitikimų 

problema, bet ir dauguma problemų, kurios 

sukelia mokesčių bazės eroziją Europos 

lygmeniu (ypač susijusios su sandorių 

kainodara), nepažeidžiant valstybių narių 

autonomijos mokesčių srityje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 729 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti 

teisės aktų pakeitimų siekiant nedelsiant 

nustatyti privalomą ES masto bendrą 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją atsižvelgti į kai kurių 

suinteresuotųjų subjektų pateiktas 

abejones ir kruopščiai parengti teisės aktų 
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konsoliduotąją pelno mokesčio bazę 

(BKPMB), kuria būtų sprendžiama ne tik 

lengvatinių režimų ir nacionalinių 

mokesčių sistemų neatitikimų problema, 

bet ir dauguma problemų, kurios sukelia 

mokesčių bazės eroziją Europos lygmeniu 

(ypač susijusios su sandorių kainodara); 

pakeitimų siekiant nustatyti privalomą ES 

masto bendrą konsoliduotąją pelno 

mokesčio bazę (BKPMB), kuria būtų 

sprendžiama ne tik lengvatinių režimų ir 

nacionalinių mokesčių sistemų neatitikimų 

problema, bet ir dauguma problemų, kurios 

sukelia mokesčių bazės eroziją Europos 

lygmeniu (ypač susijusios su sandorių 

kainodara); 

Or. en 

 

Pakeitimas 730 

Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti 

teisės aktų pakeitimų siekiant nedelsiant 

nustatyti privalomą ES masto bendrą 

konsoliduotąją pelno mokesčio bazę 

(BKPMB), kuria būtų sprendžiama ne tik 

lengvatinių režimų ir nacionalinių 

mokesčių sistemų neatitikimų problema, 

bet ir dauguma problemų, kurios sukelia 

mokesčių bazės eroziją Europos lygmeniu 

(ypač susijusios su sandorių kainodara); 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją pateikti efektyvių ir 

veiksmingų teisės aktų pakeitimų siekiant 

nedelsiant ir remiantis EBPO 

nustatytomis tarptautinėmis sandorių 

kainodaros taisyklėmis nustatyti ES masto 

bendrą pelno mokesčio bazę (BPMB), o 

vėlesniu etapu – ES masto bendrą 

konsoliduotąją pelno mokesčio bazę 

(BKPMB), kuria būtų sprendžiama ne tik 

lengvatinių režimų ir nacionalinių 

mokesčių sistemų neatitikimų problema, 

bet ir dauguma problemų, kurios sukelia 

mokesčių bazės eroziją Europos lygmeniu 

(ypač susijusios su sandorių kainodara); 

Or. en 

 

Pakeitimas 731 

Emmanuel Maurel 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti teisės 

aktų pakeitimų siekiant nedelsiant nustatyti 

privalomą ES masto bendrą konsoliduotąją 

pelno mokesčio bazę (BKPMB), kuria būtų 

sprendžiama ne tik lengvatinių režimų ir 

nacionalinių mokesčių sistemų neatitikimų 

problema, bet ir dauguma problemų, kurios 

sukelia mokesčių bazės eroziją Europos 

lygmeniu (ypač susijusios su sandorių 

kainodara); 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti teisės 

aktų pakeitimų siekiant nedelsiant nustatyti 

privalomą ES masto bendrą konsoliduotąją 

pelno mokesčio bazę (BKPMB), kuria būtų 

sprendžiama ne tik lengvatinių režimų ir 

nacionalinių mokesčių sistemų neatitikimų 

problema, bet ir dauguma problemų, kurios 

sukelia mokesčių bazės eroziją Europos 

lygmeniu (ypač susijusios su sandorių 

kainodara); prašo Komisijos atsisakyti 

neprivalomumo principo taikymo BKPMB 

įgyvendinimui, nes jis vien didina 

administravimo sudėtingumą ir silpnina 

pasiryžimą įveikti agresyvaus mokesčių 

planavimo ir manipuliavimo sandorių 

kainomis praktiką; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 732 

Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti teisės 

aktų pakeitimų siekiant nedelsiant nustatyti 

privalomą ES masto bendrą konsoliduotąją 

pelno mokesčio bazę (BKPMB), kuria būtų 

sprendžiama ne tik lengvatinių režimų ir 

81. visapusiškai pritaria veiksmų planui, 

kurį Komisija pasiūlė 2015 m. birželio 

17 d., siekdama spręsti mokesčių vengimo 

problemą ir skatinti sąžiningą ir 

veiksmingą pelno apmokestinimą ES; 

ragina Komisiją kuo greičiau pateikti teisės 

aktų pakeitimų siekiant nedelsiant nustatyti 

privalomą ES masto bendrą konsoliduotąją 

pelno mokesčio bazę (BKPMB) 

tarptautiniams koncernams, galbūt 
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nacionalinių mokesčių sistemų neatitikimų 

problema, bet ir dauguma problemų, kurios 

sukelia mokesčių bazės eroziją Europos 

lygmeniu (ypač susijusios su sandorių 

kainodara); 

neįtraukiant MVĮ, kuria būtų sprendžiama 

ne tik lengvatinių režimų ir nacionalinių 

mokesčių sistemų neatitikimų problema, 

bet ir dauguma problemų, kurios sukelia 

mokesčių bazės eroziją Europos lygmeniu 

(ypač susijusios su sandorių kainodara); 

Or. en 

 

Pakeitimas 733 

Evelyn Regner 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 81a. pabrėžia, kad Europos Sąjungoje 

turėtų būtų nustatytas minimalus 

kolektyvinis mokesčių tarifas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 734 

Alain Lamassoure 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

81 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 81a. ragina Komisiją nedelsiant pratęsti 

2011 m. užbaigtą darbą, susijusį su 

pasiūlymu dėl Tarybos direktyvos, kuria 

nustatoma BKPMB, atsižvelgiant į per tą 

laiką iškilusius naujus aspektus ir 

naujausius EBPO veiklos rezultatus, ypač 

pagal Veiksmų planą dėl mokesčių bazės 

erozijos ir pelno perkėlimo (angl. BEPS) 

parengtus standartus, kad 2016 m. būtų 

galima parengti konsoliduotą dokumentą; 

Or. fr 
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Pakeitimas 735 

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

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

82 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

82. ragina Komisiją į savo pasiūlymus 

įtraukti nuostatas, kuriomis siekiama 

aiškiau apibrėžti investicijas į mokslinius 

tyrimus ir technologijų plėtrą ir nuolatinę 

buveinę pagal ekonominį turinį, aptariant ir 

skaitmeninę ekonomiką; atkreipia dėmesį į 

investicijų į mokslinius tyrimus ir 

technologijų plėtrą svarbą ir būtinybę 

sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms 

ir augimui skaitmeninėje ekonomikoje, o 

ne jiems trukdyti, taip suteikiant 

besiformuojančiai Europos ekonomikai 

konkurencinį pranašumą skaitmeniniame 

sektoriuje, palyginti su kitais subjektais 

Jungtinėse Valstijose ir kitur; tuo pat metu 

pabrėžia, kad įgyvendinant koordinuotus 

valstybių narių veiksmus ir nustatant 

bendrus standartus ir apibrėžtis, kas 

laikoma mokslinių tyrimų ir technologijų 

plėtros skatinimu, o kas ne, turi būti 

sumažintas piktnaudžiavimas tokiomis 

sistemomis ar jų eksploatavimas; 

82. ragina Komisiją į savo pasiūlymus 

įtraukti nuostatas, kuriomis siekiama 

aiškiau apibrėžti investicijas į mokslinius 

tyrimus ir technologijų plėtrą ir nuolatinę 

buveinę pagal ekonominį turinį, aptariant ir 

skaitmeninę ekonomiką; atkreipia dėmesį į 

investicijų į mokslinius tyrimus ir 

technologijų plėtrą svarbą ir būtinybę 

sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms 

ir augimui skaitmeninėje ekonomikoje, o 

ne jiems trukdyti, taip suteikiant 

besiformuojančiai Europos ekonomikai 

konkurencinį pranašumą skaitmeniniame 

sektoriuje, palyginti su kitais subjektais 

Jungtinėse Valstijose ir kitur; pabrėžia, 

kad, turimais duomenimis, lengvatinis 

pajamų iš patentų apmokestinimas 

nepadeda skatinti inovacijų ir gali sukelti 

didelę mokesčių bazės eroziją dėl pelno 

perkėlimo; tuo pat metu pabrėžia, kad 

įgyvendinant koordinuotus valstybių narių 

veiksmus ir nustatant bendrus standartus ir 

apibrėžtis, kas laikoma mokslinių tyrimų ir 

technologijų plėtros skatinimu, o kas ne, 

turi būti sumažintas piktnaudžiavimas 

tokiomis sistemomis ar jų eksploatavimas; 

pabrėžia, kad vadinamojo pakoreguoto 

susietumo metodo, kurį BEPS iniciatyvoje 

rekomenduojama taikyti lengvatiniam 

pajamų iš patentų apmokestinimui, 

nepakaks, kad būtų pakankamai 

sumažintos su šiuo apmokestinimu 

susijusios problemos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 736 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 
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Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

82 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

82. ragina Komisiją į savo pasiūlymus 

įtraukti nuostatas, kuriomis siekiama 

aiškiau apibrėžti investicijas į mokslinius 

tyrimus ir technologijų plėtrą ir nuolatinę 

buveinę pagal ekonominį turinį, aptariant ir 

skaitmeninę ekonomiką; atkreipia dėmesį į 

investicijų į mokslinius tyrimus ir 

technologijų plėtrą svarbą ir būtinybę 

sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms 

ir augimui skaitmeninėje ekonomikoje, o 

ne jiems trukdyti, taip suteikiant 

besiformuojančiai Europos ekonomikai 

konkurencinį pranašumą skaitmeniniame 

sektoriuje, palyginti su kitais subjektais 

Jungtinėse Valstijose ir kitur; tuo pat metu 

pabrėžia, kad įgyvendinant koordinuotus 

valstybių narių veiksmus ir nustatant 

bendrus standartus ir apibrėžtis, kas 

laikoma mokslinių tyrimų ir technologijų 

plėtros skatinimu, o kas ne, turi būti 

sumažintas piktnaudžiavimas tokiomis 

sistemomis ar jų eksploatavimas; 

82. ragina Komisiją pateikti pasiūlymų 

paaiškinti nuostatas, kuriomis siekiama 

aiškiau apibrėžti investicijas į mokslinius 

tyrimus ir technologijų plėtrą ir nuolatinę 

buveinę pagal ekonominį turinį, aptariant ir 

skaitmeninę ekonomiką; atkreipia dėmesį į 

investicijų į mokslinius tyrimus ir 

technologijų plėtrą svarbą ir būtinybę 

sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms 

ir augimui skaitmeninėje ekonomikoje, o 

ne jiems trukdyti, taip suteikiant 

besiformuojančiai Europos ekonomikai 

konkurencinį pranašumą skaitmeniniame 

sektoriuje, palyginti su kitais subjektais 

Jungtinėse Valstijose ir kitur; tuo pat metu 

pabrėžia, kad turi būti panaikintas 

piktnaudžiavimas tokiomis sistemomis ar 

jų eksploatavimas įgyvendinant 

koordinuotus valstybių narių veiksmus; 

pabrėžia, kad EBPO vykdomos BEPS 

iniciatyvos apimtis yra nepakankama, kad 

ja būtų galima sumažinti su lengvatiniu 

pajamų iš patentų ir inovacijų 

apmokestinimu susijusias problemas, ir 

ragina Europos Komisiją pateikti 

pasiūlymą dėl bendrų Europos standartų 

ir apibrėžčių, kuriais nustatoma, kas 

laikoma mokslinių tyrimų ir technologijų 

plėtros skatinimu, o kas ne, ir suderinamas 

lengvatinio pajamų iš patentų ir inovacijų 

apmokestinimo naudojimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 737 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

82 a dalis (nauja) 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 82a. pabrėžia, kad skaitmeninė 

ekonomika pasižymi labai intensyvia 

veikla ir yra itin sudėtingo pobūdžio, o dėl 

to dar sunkiau nustatyti, kurioje vietoje ši 

ekonominė veikla vykdoma; pabrėžia, kad 

dėl šių pokyčių pasunkėja mokesčių 

įstaigų darbas; šiuo atžvilgiu ragina 

Komisiją pateikti pasiūlymą dėl tinkamos 

skaitmeninės ekonomikos mokesčių 

sistemos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 738 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

83 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

„proporcingo paskirstymo formulę“ būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu; ragina 

Komisiją tęsti darbą, susijusį su 

konkrečiais šio paskirstymo rakto kūrimo 

variantais, visų pirma stengiantis iš 

anksto numatyti poveikį kiekvienos 

valstybės narės mokestinėms pajamoms 

kiekviename sektoriuje, atsižvelgiant į jos 

ekonomikos struktūrą; be to, pabrėžia, 

kad BKPMB yra naudinga priemonė su 

mokesčių bazės erozijos ir pelno 

perkėlimo problema kovoti ir Europos 

pridėtinei vertei kurti, neatsižvelgiant į tai, 

ar mokestinės pajamos gali būti iš dalies 

naudojamos kaip naujas ES biudžeto 

nuosavas išteklius; 

Išbraukta. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 739 

Marian Harkin 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

83 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

„proporcingo paskirstymo formulę“ būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu; ragina Komisiją 

tęsti darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais, visų 

pirma stengiantis iš anksto numatyti 

poveikį kiekvienos valstybės narės 

mokestinėms pajamoms kiekviename 

sektoriuje, atsižvelgiant į jos ekonomikos 

struktūrą; be to, pabrėžia, kad BKPMB 

yra naudinga priemonė su mokesčių bazės 

erozijos ir pelno perkėlimo problema 

kovoti ir Europos pridėtinei vertei kurti, 

neatsižvelgiant į tai, ar mokestinės 

pajamos gali būti iš dalies naudojamos 

kaip naujas ES biudžeto nuosavas 

išteklius; 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

„proporcingo paskirstymo formulę“ būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu; ragina Komisiją 

tęsti darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 740 

Brian Hayes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

83 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 
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ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

„proporcingo paskirstymo formulę“ būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu; ragina Komisiją 

tęsti darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais, visų 

pirma stengiantis iš anksto numatyti 

poveikį kiekvienos valstybės narės 

mokestinėms pajamoms kiekviename 

sektoriuje, atsižvelgiant į jos ekonomikos 

struktūrą; be to, pabrėžia, kad BKPMB yra 

naudinga priemonė su mokesčių bazės 

erozijos ir pelno perkėlimo problema 

kovoti ir Europos pridėtinei vertei kurti, 

neatsižvelgiant į tai, ar mokestinės pajamos 

gali būti iš dalies naudojamos kaip naujas 

ES biudžeto nuosavas išteklius; 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

„proporcingo paskirstymo formulę“ būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu; ragina Komisiją 

tęsti darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais, visų 

pirma stengiantis iš anksto numatyti 

poveikį kiekvienos valstybės narės 

mokestinėms pajamoms kiekviename 

sektoriuje, atsižvelgiant į jos ekonomikos 

struktūrą; be to, pabrėžia, kad BPMB yra 

naudinga priemonė su mokesčių bazės 

erozijos ir pelno perkėlimo problema 

kovoti ir Europos pridėtinei vertei kurti, 

neatsižvelgiant į tai, ar mokestinės pajamos 

gali būti iš dalies naudojamos kaip naujas 

ES biudžeto nuosavas išteklius; 

Or. en 

 

Pakeitimas 741 

Bernd Lucke 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

83 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

„proporcingo paskirstymo formulę“ būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu; ragina Komisiją 

tęsti darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais, visų 

pirma stengiantis iš anksto numatyti 

poveikį kiekvienos valstybės narės 

mokestinėms pajamoms kiekviename 

sektoriuje, atsižvelgiant į jos ekonomikos 

struktūrą; be to, pabrėžia, kad BKPMB yra 

naudinga priemonė su mokesčių bazės 

erozijos ir pelno perkėlimo problema 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

„proporcingo paskirstymo formulę“ būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu; ragina Komisiją 

tęsti darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais, visų 

pirma stengiantis iš anksto numatyti 

poveikį kiekvienos valstybės narės 

mokestinėms pajamoms kiekviename 

sektoriuje, atsižvelgiant į jos ekonomikos 

struktūrą; be to, pabrėžia, kad BKPMB yra 

naudinga priemonė kovoti su mokesčių 
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kovoti ir Europos pridėtinei vertei kurti, 

neatsižvelgiant į tai, ar mokestinės 

pajamos gali būti iš dalies naudojamos 

kaip naujas ES biudžeto nuosavas 

išteklius; 

bazės erozijos problema; 

Or. en 

 

Pakeitimas 742 

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

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

83 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

„proporcingo paskirstymo formulę“ būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu; ragina Komisiją 

tęsti darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais, visų 

pirma stengiantis iš anksto numatyti 

poveikį kiekvienos valstybės narės 

mokestinėms pajamoms kiekviename 

sektoriuje, atsižvelgiant į jos ekonomikos 

struktūrą; be to, pabrėžia, kad BKPMB yra 

naudinga priemonė su mokesčių bazės 

erozijos ir pelno perkėlimo problema 

kovoti ir Europos pridėtinei vertei kurti, 

neatsižvelgiant į tai, ar mokestinės pajamos 

gali būti iš dalies naudojamos kaip naujas 

ES biudžeto nuosavas išteklius; 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

„proporcingo paskirstymo formulę“ būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu; ragina Komisiją 

tęsti darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais, visų 

pirma stengiantis iš anksto numatyti 

poveikį kiekvienos valstybės narės 

mokestinėms pajamoms kiekviename 

sektoriuje, atsižvelgiant į jos ekonomikos 

struktūrą; ragina Komisiją užtikrinti, kad, 

taikant formule pagrįstą proporcingą 

paskirstymą BKPMB, nebūtų teikiama per 

daug reikšmės nematerialiajam turtui, nes 

kitaip BEPS bus tęsiamas; be to, pabrėžia, 

kad BKPMB yra naudinga priemonė su 

mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo 

problema kovoti ir Europos pridėtinei 

vertei kurti, neatsižvelgiant į tai, ar 

mokestinės pajamos gali būti iš dalies 

naudojamos kaip naujas ES biudžeto 

nuosavas išteklius; 

Or. en 
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Pakeitimas 743 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

83 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

„proporcingo paskirstymo formulę“ būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu; ragina Komisiją 

tęsti darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais, visų 

pirma stengiantis iš anksto numatyti 

poveikį kiekvienos valstybės narės 

mokestinėms pajamoms kiekviename 

sektoriuje, atsižvelgiant į jos ekonomikos 

struktūrą; be to, pabrėžia, kad BKPMB yra 

naudinga priemonė su mokesčių bazės 

erozijos ir pelno perkėlimo problema 

kovoti ir Europos pridėtinei vertei kurti, 

neatsižvelgiant į tai, ar mokestinės pajamos 

gali būti iš dalies naudojamos kaip naujas 

ES biudžeto nuosavas išteklius; 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

„proporcingo paskirstymo formulę“ būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu; ragina 

Komisiją išsamiai apsvarstyti Europos 

Parlamento poziciją dėl BKPMB ir 

pasirinkti proporcingą paskirstymą pagal 

formulę, kuris atspinti realią įmonių 

ekonominę veiklą ir nesuteikia 

nesąžiningų privilegijų tam tikroms 

valstybėms narėms; ragina Komisiją tęsti 

darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais, visų 

pirma stengiantis iš anksto numatyti 

poveikį kiekvienos valstybės narės 

mokestinėms pajamoms kiekviename 

sektoriuje, atsižvelgiant į jos ekonomikos 

struktūrą; be to, pabrėžia, kad BKPMB yra 

naudinga priemonė su mokesčių bazės 

erozijos ir pelno perkėlimo problema 

kovoti ir Europos pridėtinei vertei kurti, 

neatsižvelgiant į tai, ar mokestinės pajamos 

gali būti iš dalies naudojamos kaip naujas 

ES biudžeto nuosavas išteklius; 

Or. en 

 

Pakeitimas 744 

Morten Messerschmidt 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

83 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

„proporcingo paskirstymo formulę“ būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu; ragina Komisiją 

tęsti darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais, visų 

pirma stengiantis iš anksto numatyti 

poveikį kiekvienos valstybės narės 

mokestinėms pajamoms kiekviename 

sektoriuje, atsižvelgiant į jos ekonomikos 

struktūrą; be to, pabrėžia, kad BKPMB yra 

naudinga priemonė su mokesčių bazės 

erozijos ir pelno perkėlimo problema 

kovoti ir Europos pridėtinei vertei kurti, 

neatsižvelgiant į tai, ar mokestinės pajamos 

gali būti iš dalies naudojamos kaip naujas 

ES biudžeto nuosavas išteklius; 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

proporcingo paskirstymo formulę būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu; ragina Komisiją 

tęsti darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais, visų 

pirma stengiantis iš anksto numatyti 

poveikį kiekvienos valstybės narės 

mokestinėms pajamoms kiekviename 

sektoriuje, atsižvelgiant į jos ekonomikos 

struktūrą; be to, pabrėžia, kad BKPMB 

galėtų būti naudinga kovos su mokesčių 

bazės erozijos ir pelno perkėlimo problema 

ir Europos pridėtinės vertės kūrimo 

priemonė, neatsižvelgiant į tai, ar 

mokestinės pajamos gali būti iš dalies 

naudojamos kaip naujas ES biudžeto 

nuosavas išteklius; 

Or. en 

 

Pakeitimas 745 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

83 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

„proporcingo paskirstymo formulę“ būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu; ragina Komisiją 

tęsti darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais, visų 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

proporcingo paskirstymo formulę reikia 

diferencijuoti sektorius, visų pirma siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes su 

skaitmeninėmis technologijomis susijusių 

įmonių atžvilgiu; ragina Komisiją tęsti 

darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais, visų 
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pirma stengiantis iš anksto numatyti 

poveikį kiekvienos valstybės narės 

mokestinėms pajamoms kiekviename 

sektoriuje, atsižvelgiant į jos ekonomikos 

struktūrą; be to, pabrėžia, kad BKPMB yra 

naudinga priemonė su mokesčių bazės 

erozijos ir pelno perkėlimo problema 

kovoti ir Europos pridėtinei vertei kurti, 

neatsižvelgiant į tai, ar mokestinės pajamos 

gali būti iš dalies naudojamos kaip naujas 

ES biudžeto nuosavas išteklius; 

pirma stengiantis iš anksto numatyti 

poveikį kiekvienos valstybės narės 

mokestinėms pajamoms kiekviename 

sektoriuje, atsižvelgiant į jos ekonomikos 

struktūrą; be to, pabrėžia, kad BKPMB yra 

naudinga kovos su mokesčių bazės erozijos 

ir pelno perkėlimo problema ir Europos 

pridėtinės vertės kūrimo priemonė, 

neatsižvelgiant į tai, ar mokestinės pajamos 

gali būti iš dalies naudojamos kaip naujas 

ES biudžeto nuosavas išteklius; 

Or. en 

 

Pakeitimas 746 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

83 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

„proporcingo paskirstymo formulę“ būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu; ragina Komisiją 

tęsti darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais, visų 

pirma stengiantis iš anksto numatyti 

poveikį kiekvienos valstybės narės 

mokestinėms pajamoms kiekviename 

sektoriuje, atsižvelgiant į jos ekonomikos 

struktūrą; be to, pabrėžia, kad BKPMB yra 

naudinga priemonė su mokesčių bazės 

erozijos ir pelno perkėlimo problema 

kovoti ir Europos pridėtinei vertei kurti, 

neatsižvelgiant į tai, ar mokestinės pajamos 

gali būti iš dalies naudojamos kaip naujas 

ES biudžeto nuosavas išteklius; 

83. pažymi, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

proporcingo paskirstymo formulę būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu, tačiau ragina 

Komisiją atidžiai išnagrinėti šią galimybę, 

nes dėl to sistema galėtų tapti pernelyg 

sudėtinga; ragina Komisiją tęsti darbą, 

susijusį su konkrečiais šio paskirstymo 

rakto kūrimo variantais, visų pirma 

stengiantis iš anksto numatyti poveikį 

kiekvienos valstybės narės mokestinėms 

pajamoms kiekviename sektoriuje, 

atsižvelgiant į jos ekonomikos struktūrą; be 

to, pabrėžia, kad BKPMB yra naudinga 

kovos su mokesčių bazės erozijos ir pelno 

perkėlimo problema ir Europos pridėtinės 

vertės kūrimo priemonė, neatsižvelgiant į 

tai, ar mokestinės pajamos gali būti iš 

dalies naudojamos kaip naujas ES biudžeto 

nuosavas išteklius; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 747 

Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

83 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio ir 

ištaisyti esamus neatitikimus, taikant 

„proporcingo paskirstymo formulę“ būtų 

galima diferencijuoti sektorius, siekiant 

atsižvelgti į jų specifines savybes, visų 

pirma su skaitmeninėmis technologijomis 

susijusių įmonių atžvilgiu; ragina Komisiją 

tęsti darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais, visų 

pirma stengiantis iš anksto numatyti 

poveikį kiekvienos valstybės narės 

mokestinėms pajamoms kiekviename 

sektoriuje, atsižvelgiant į jos ekonomikos 

struktūrą; be to, pabrėžia, kad BKPMB yra 

naudinga priemonė su mokesčių bazės 

erozijos ir pelno perkėlimo problema 

kovoti ir Europos pridėtinei vertei kurti, 

neatsižvelgiant į tai, ar mokestinės pajamos 

gali būti iš dalies naudojamos kaip naujas 

ES biudžeto nuosavas išteklius; 

83. pabrėžia, kad norint atkurti ryšį tarp 

apmokestinimo ir ekonominio turinio, taip 

pat vertės kūrimo, ir ištaisyti esamus 

neatitikimus, taikant proporcingo 

paskirstymo formulę būtų galima 

diferencijuoti sektorius, siekiant atsižvelgti 

į jų specifines savybes, visų pirma su 

skaitmeninėmis technologijomis susijusių 

įmonių atžvilgiu; ragina Komisiją tęsti 

darbą, susijusį su konkrečiais šio 

paskirstymo rakto kūrimo variantais, visų 

pirma stengiantis iš anksto numatyti 

poveikį kiekvienos valstybės narės 

mokestinėms pajamoms kiekviename 

sektoriuje, atsižvelgiant į jos ekonomikos 

struktūrą; be to, pabrėžia, kad BKPMB, 

grindžiama EBPO nustatytomis 

tarptautinėmis sandorių kainodaros 

taisyklėmis, yra naudinga kovos su 

mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo 

problema ir Europos pridėtinės vertės 

kūrimo priemonė, neatsižvelgiant į tai, ar 

mokestinės pajamos gali būti iš dalies 

naudojamos kaip naujas ES biudžeto 

nuosavas išteklius; 

Or. en 

 

Pakeitimas 748 

Matt Carthy 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, 

nustatant minimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį, o 

konkurencingumo sumetimais – 

maksimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį; pripažįsta Komisijos 

požiūrį, kad reikia pasiūlyti paprastą 

BPMB (be konsolidavimo), kaip pirmąjį 

žingsnį siekiant įgyvendinti jos 2015 m. 

birželio mėn. veiksmų planą, tačiau 

pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, 

o tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 749 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, 

nustatant minimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį, o 

Išbraukta. 
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konkurencingumo sumetimais – 

maksimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį; pripažįsta Komisijos 

požiūrį, kad reikia pasiūlyti paprastą 

BPMB (be konsolidavimo), kaip pirmąjį 

žingsnį siekiant įgyvendinti jos 2015 m. 

birželio mėn. veiksmų planą, tačiau 

pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, 

o tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Or. en 

 

Pakeitimas 750 

Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, 

nustatant minimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį, o 

konkurencingumo sumetimais – 

maksimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį; pripažįsta Komisijos 

požiūrį, kad reikia pasiūlyti paprastą 

BPMB (be konsolidavimo), kaip pirmąjį 

žingsnį siekiant įgyvendinti jos 2015 m. 

birželio mėn. veiksmų planą, tačiau 

84. pritaria Komisijos požiūriui, kad reikia 

pasiūlyti paprastą BPMB (be 

konsolidavimo), kaip pirmąjį žingsnį 

siekiant įgyvendinti jos 2015 m. birželio 

mėn. veiksmų planą; 
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pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, 

o tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Or. en 

 

Pakeitimas 751 

Brian Hayes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, 

nustatant minimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį, o 

konkurencingumo sumetimais – 

maksimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį; pripažįsta Komisijos 

požiūrį, kad reikia pasiūlyti paprastą 

BPMB (be konsolidavimo), kaip pirmąjį 

žingsnį siekiant įgyvendinti jos 2015 m. 

birželio mėn. veiksmų planą, tačiau 

pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

84. pritaria tam, kad būtų pradėta taikyti 

BPMB, ir pripažįsta Komisijos požiūrį, 

kad reikia pasiūlyti paprastą BPMB (be 

konsolidavimo), kaip pirmąjį žingsnį 

siekiant įgyvendinti jos 2015 m. birželio 

mėn. veiksmų planą; ragina Komisiją 

užtikrinti, kad būtų atliktas tinkamas ir 

aktualus BPMB poveikio vertinimas 

deramai atsižvelgiant į plataus masto 

pasekmes, kurių galėtų turėti toks 

pasiūlymas; 
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neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, 

o tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Or. en 

 

Pakeitimas 752 

Morten Messerschmidt 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, 

nustatant minimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį, o 

konkurencingumo sumetimais – 

maksimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį; pripažįsta Komisijos 

požiūrį, kad reikia pasiūlyti paprastą 

BPMB (be konsolidavimo), kaip pirmąjį 

žingsnį siekiant įgyvendinti jos 2015 m. 

birželio mėn. veiksmų planą, tačiau 

pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti savanoriška BKPMB, 

pripažįsta Komisijos požiūrį, kad reikia 

pasiūlyti paprastą BPMB (be 

konsolidavimo), kaip pirmąjį žingsnį 

siekiant įgyvendinti jos 2015 m. birželio 

mėn. veiksmų planą, tačiau pažymi, kad 

tokiu būdu lieka daug neišspręstų 

klausimų, visų pirma bendrojoje rinkoje 

veikiančioms įmonėms, atsižvelgiant į tai, 

kad BPMB nebūtų numatomas nuostolių 

kompensavimas atlikus konsolidavimą, 

taip pat nebūtų kovojama su biurokratizmu 

ir šalinami neaiškumai, susiję su sandorių 

kainodara; pabrėžia, kad bet kokios 

iniciatyvos turėtų būti grindžiamos 

tinkamais poveikio vertinimais; 
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dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Or. en 

 

Pakeitimas 753 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį, o konkurencingumo 

sumetimais – maksimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, 

o tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį, o konkurencingumo 

sumetimais – maksimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį; 

Or. it 
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Pakeitimas 754 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs, Philippe De Backer 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, 

nustatant minimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį, o 

konkurencingumo sumetimais – 

maksimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį; pripažįsta Komisijos 

požiūrį, kad reikia pasiūlyti paprastą 

BPMB (be konsolidavimo), kaip pirmąjį 

žingsnį siekiant įgyvendinti jos 2015 m. 

birželio mėn. veiksmų planą, tačiau 

pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

84. pripažįsta Komisijos požiūrį, kad reikia 

pasiūlyti paprastą BPMB (be 

konsolidavimo), kaip pirmąjį žingsnį 

siekiant įgyvendinti jos 2015 m. birželio 

mėn. veiksmų planą, tačiau pažymi, kad 

tokiu būdu lieka daug neišspręstų 

klausimų, visų pirma bendrojoje rinkoje 

veikiančioms įmonėms, atsižvelgiant į tai, 

kad BPMB nebūtų numatomas nuostolių 

kompensavimas atlikus konsolidavimą, 

taip pat nebūtų kovojama su biurokratizmu 

ir šalinami neaiškumai, susiję su sandorių 

kainodara, o tai taip pat yra viena iš 

pagrindinių tarptautinių korporacijų 

naudojamų mokesčių vengimo priemonių; 

ragina Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Or. en 

 

Pakeitimas 755 

Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, 

nustatant minimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį, o 

konkurencingumo sumetimais – 

maksimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį; pripažįsta Komisijos 

požiūrį, kad reikia pasiūlyti paprastą 

BPMB (be konsolidavimo), kaip pirmąjį 

žingsnį siekiant įgyvendinti jos 2015 m. 

birželio mėn. veiksmų planą, tačiau 

pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

84. palankiai vertina Komisijos požiūrį, 

kad reikia pasiūlyti paprastą BPMB (be 

konsolidavimo), kaip pirmąjį žingsnį 

siekiant įgyvendinti jos 2015 m. birželio 

mėn. veiksmų planą, tačiau pažymi, kad 

tokiu būdu lieka daug neišspręstų 

klausimų, visų pirma bendrojoje rinkoje 

veikiančioms įmonėms, atsižvelgiant į tai, 

kad BPMB nebūtų numatomas nuostolių 

kompensavimas atlikus konsolidavimą, 

taip pat nebūtų kovojama su biurokratizmu 

ir šalinami neaiškumai, susiję su sandorių 

kainodara, o tai taip pat yra viena iš 

pagrindinių tarptautinių korporacijų 

naudojamų mokesčių vengimo priemonių; 

ragina Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Or. en 

 

Pakeitimas 756 

Danuta Maria Hübner, Frank Engel, Eva Paunova, Theodor Dumitru Stolojan, Romana 

Tomc 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 
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tarifo apibrėžtį, o konkurencingumo 

sumetimais – maksimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nei būtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, 

kuri taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių, nei būtų 

faktiškai nutrauktas mokesčių perkėlimas 

Sąjungos viduje; atsižvelgdamas į tai taip 

pat primena, kad Sąjunga turėtų siekti 

nustatyti privalomą BKPMB, galbūt 

nustatant išimtis MVĮ ir tarpvalstybinės 

veiklos nevykdančioms bendrovėms; 

ragina Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Or. en 

 

Pakeitimas 757 

Bernard Monot 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį, o konkurencingumo 

sumetimais – maksimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 
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2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 758 

Barbara Kappel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį, o konkurencingumo 

sumetimais – maksimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 
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neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Or. de 

Pakeitimas 759 

Tibor Szanyi 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį, o konkurencingumo 

sumetimais – maksimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį; pripažįsta Komisijos 

požiūrį, kad reikia pasiūlyti paprastą 

BPMB (be konsolidavimo), kaip pirmąjį 

žingsnį siekiant įgyvendinti jos 2015 m. 

birželio mėn. veiksmų planą, tačiau 

pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 
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Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Or. hu 

Pakeitimas 760 

Bernd Lucke 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį, o konkurencingumo 

sumetimais – maksimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Or. en 

 

Pakeitimas 761 

Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį, o konkurencingumo 

sumetimais – maksimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Or. en 

 

Pakeitimas 762 

Krišjānis Kariņš 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

84. pritaria tam, kad būtų pradėta taikyti 

neribota BKPMB, kuri nepažeistų 
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minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį, o konkurencingumo 

sumetimais – maksimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

nacionalinės teisės aktų ir gerbtų 

valstybių narių suverenumą mokesčių 

klausimais; pripažįsta Komisijos požiūrį, 

kad reikia pasiūlyti paprastą BPMB (be 

konsolidavimo), kaip pirmąjį žingsnį 

siekiant įgyvendinti jos 2015 m. birželio 

mėn. veiksmų planą, tačiau pažymi, kad 

tokiu būdu lieka daug neišspręstų 

klausimų, visų pirma bendrojoje rinkoje 

veikiančioms įmonėms, atsižvelgiant į tai, 

kad BKPMB nebūtų numatomas nuostolių 

kompensavimas atlikus konsolidavimą, 

taip pat nebūtų kovojama su biurokratizmu 

ir šalinami neaiškumai, susiję su sandorių 

kainodara, o tai taip pat yra viena iš 

pagrindinių tarptautinių korporacijų 

naudojamų mokesčių vengimo priemonių; 

ragina Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Or. en 

 

Pakeitimas 763 

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

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį, o konkurencingumo 

sumetimais – maksimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB kartu 

rinkiniu su minimalių faktinio 

apmokestinimo tarifų, kurie būtų ne 

mažesni nei 20 proc. ir priklausytų nuo 

įvairių kintamųjų, apimančių valstybių 

narių gerovės lygį, dydį ir geografinę 

vietą; pabrėžia, kad a priori dėl BKPMB 

neturi būti mažėti apmokestinimo bazė 

palyginti su status quo, ir ragina nustatyti 
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tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, 

o tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

bendrą bazę remiantis valstybių narių 

didžiausiu bendru vardikliu; 

apgailestauja, kad Komisija laikosi 

požiūrio, kad reikia pasiūlyti paprastą 

BPMB (be konsolidavimo), kaip pirmąjį 

žingsnį siekiant įgyvendinti jos 2015 m. 

birželio mėn. veiksmų planą; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Or. en 

 

Pakeitimas 764 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį, o konkurencingumo 

sumetimais – maksimalaus veiksmingo 
apmokestinimo tarifo apibrėžtį; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį, sukuriant sąlygas nustatyti 

Europos pelno apmokestinimo sistemą, 

apgailestauja, kad Komisija laikosi 

požiūrio, kad reikia pasiūlyti paprastą 

BPMB (be konsolidavimo), kaip pirmąjį 

žingsnį siekiant įgyvendinti jos 2015 m. 

birželio mėn. veiksmų planą, kadangi 

konsolidavimas yra pagrindinis šios 

reformos aspektas, ir pažymi, kad tokiu 

būdu lieka daug neišspręstų klausimų, visų 

pirma bendrojoje rinkoje veikiančioms 

įmonėms, atsižvelgiant į tai, kad BKPMB 

nebūtų numatomas nuostolių 
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kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

kompensavimas atlikus konsolidavimą, 

taip pat nebūtų kovojama su biurokratizmu 

ir šalinami neaiškumai, susiję su sandorių 

kainodara, o tai taip pat yra viena iš 

pagrindinių tarptautinių korporacijų 

naudojamų mokesčių vengimo priemonių; 

ragina Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; ragina 

Komisiją ištirti, ar kaip galima galima 

sąlyga tvirtai BKPMB tinka tarptautiniai 

finansinės atsakomybės standartai ir 

(arba) atskirų valstybių narių apskaitos 

taisyklės, ir išnagrinėti galimybę nustatyti 

alternatyvią visą Europą apimančią 

mokesčių apskaitos standartų sistemą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 765 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį, o konkurencingumo 

sumetimais – maksimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

84. tvirtai pritaria tam, kad kuo greičiau 

būtų pradėta taikyti neribota BKPMB, 

nustatant minimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį, o 

konkurencingumo sumetimais – 

maksimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo, kuris būtų taikomas tik MVĮ, 

kadangi jos yra ekonomikos ir užimtumo 

varomoji jėga, apibrėžtį; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 
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atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; todėl ragina 

Komisiją nustatyti konkretų ir trumpą 

„konsolidavimo elemento“ (netinkamos 

sandorių kainos problemos sprendimo 

svarbiausio elemento) įtraukimo į 

BKPMB iniciatyvą terminą; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; ragina 

Komisiją pridėti kovos su mokesčių 

vengimu sąlygą, kad būtų nutraukti 

dvigubi mokesčių atskaitymai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 766 

Philippe De Backer 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį, o konkurencingumo 

sumetimais – maksimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį, o konkurencingumo 

sumetimais – maksimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, į kuriuos reikia 
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bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

atsižvelgti valstybėms narėms, kurių teisės 

sistemos ir fiskalinio konsolidavimo lygis 

yra skirtingi, visų pirma bendrojoje rinkoje 

veikiančioms įmonėms, atsižvelgiant į tai, 

kad BKPMB nebūtų numatomas nuostolių 

kompensavimas atlikus konsolidavimą, 

taip pat nebūtų kovojama su biurokratizmu 

ir šalinami neaiškumai, susiję su sandorių 

kainodara, o tai taip pat yra viena iš 

pagrindinių tarptautinių korporacijų 

naudojamų mokesčių vengimo priemonių; 

ragina Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Or. en 

Pakeitimas 767 

Emmanuel Maurel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį, o konkurencingumo 

sumetimais – maksimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus faktinio apmokestinimo tarifo 

apibrėžtį, o konkurencingumo sumetimais 

– maksimalaus faktinio apmokestinimo 

tarifo, įvertinus galimų išankstinių 

sprendimų dėl mokesčių poveikį, apibrėžtį; 

pripažįsta Komisijos požiūrį, kad reikia 

pasiūlyti paprastą BPMB (be 

konsolidavimo), kaip pirmąjį žingsnį 

siekiant įgyvendinti jos 2015 m. birželio 

mėn. veiksmų planą, tačiau pažymi, kad 

tokiu būdu lieka daug neišspręstų 

klausimų, visų pirma bendrojoje rinkoje 

veikiančioms įmonėms, atsižvelgiant į tai, 

kad BKPMB nebūtų numatomas nuostolių 

kompensavimas atlikus konsolidavimą, 

taip pat nebūtų kovojama su biurokratizmu 

ir šalinami neaiškumai, susiję su sandorių 
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tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

kainodara, o tai taip pat yra viena iš 

pagrindinių tarptautinių korporacijų 

naudojamų mokesčių vengimo priemonių; 

ragina Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 768 

Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, nustatant 

minimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį, o konkurencingumo 

sumetimais – maksimalaus veiksmingo 

apmokestinimo tarifo apibrėžtį; pripažįsta 

Komisijos požiūrį, kad reikia pasiūlyti 

paprastą BPMB (be konsolidavimo), kaip 

pirmąjį žingsnį siekiant įgyvendinti jos 

2015 m. birželio mėn. veiksmų planą, 

tačiau pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

84. pritaria tam, kad kuo greičiau būtų 

pradėta taikyti neribota BKPMB, 

grindžiama EBPO nustatytomis 

tarptautinėmis sandorių kainodaros 

taisyklėmis, nustatant minimalaus 

veiksmingo apmokestinimo tarifo 

apibrėžtį, o konkurencingumo sumetimais 

– maksimalaus veiksmingo apmokestinimo 

tarifo apibrėžtį; pripažįsta Komisijos 

požiūrį, kad reikia pasiūlyti paprastą 

BPMB (be konsolidavimo), kaip pirmąjį 

žingsnį siekiant įgyvendinti jos 2015 m. 

birželio mėn. veiksmų planą, tačiau 

pažymi, kad tokiu būdu lieka daug 

neišspręstų klausimų, visų pirma 

bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms, 

atsižvelgiant į tai, kad BKPMB nebūtų 

numatomas nuostolių kompensavimas 

atlikus konsolidavimą, taip pat nebūtų 

kovojama su biurokratizmu ir šalinami 

neaiškumai, susiję su sandorių kainodara, o 

tai taip pat yra viena iš pagrindinių 

tarptautinių korporacijų naudojamų 

mokesčių vengimo priemonių; ragina 

Komisiją netaikyti jokio papildomo 

poveikio vertinimo šiai priemonei, kuri 
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Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.; 

dešimtmečius įtraukta į ES darbotvarkę, 

dėl jos jau buvo atliekama daug 

parengiamųjų darbų ir kurios taikymas 

Taryboje šiuo metu yra sustabdytas nuo 

oficialaus jos pristatymo 2011 m.;-{}- 

Or. en 

 

Pakeitimas 769 

Bernard Monot 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 84a. patvirtina visišką valstybių narių 

suverenitetą nustatant tiesioginių 

mokesčių tarifus; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 770 

Emmanuel Maurel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

84 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 84a. prašo Komisijos pasiūlyti mokesčių 

srityje nustatyti piktnaudžiavimo teise 

procedūrą, paremtą keleto valstybių narių 

mokesčių teise, pagal kurią nelegalia 

laikoma bet kokia mokesčių planavimo 

schema, įgyvendinama vien siekiant 

išvengti visos mokesčių bazės arba jos 

dalies apmokestinimo;  

Or. fr 

 

Pakeitimas 771 

Zdzisław Krasnodębski 



 

AM\1075014LT.doc 193/205 PE567.781v02-00 

 LT 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

85 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

85. ragina Komisiją, kol bus priimta 

neribota BKPMB ir bus visapusiškai 

taikoma ES lygmeniu, nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno 

perkėlimą (daugiausia sandorių 

kainodarą), parengti tarpvalstybinio pelno 

ir nuostolių kompensavimo tvarką ir 

visose atitinkamose direktyvose toliau 

taikyti kovos su piktnaudžiavimu 

taisykles; ragina Tarybą pasiruošti 

skubiai priimti šias nuostatas; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 772 

Cora van Nieuwenhuizen, Ulla Tørnæs 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

85 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

85. ragina Komisiją, kol bus priimta 

neribota BKPMB ir bus visapusiškai 

taikoma ES lygmeniu, nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno 

perkėlimą (daugiausia sandorių 

kainodarą), parengti tarpvalstybinio pelno 

ir nuostolių kompensavimo tvarką ir 

visose atitinkamose direktyvose toliau 

taikyti kovos su piktnaudžiavimu 

taisykles; ragina Tarybą pasiruošti 

skubiai priimti šias nuostatas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas 773 

Morten Messerschmidt 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

85 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

85. ragina Komisiją, kol bus priimta 

neribota BKPMB ir bus visapusiškai 

taikoma ES lygmeniu, nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno perkėlimą 

(daugiausia sandorių kainodarą), parengti 

tarpvalstybinio pelno ir nuostolių 

kompensavimo tvarką ir visose 

atitinkamose direktyvose toliau taikyti 

kovos su piktnaudžiavimu taisykles; ragina 

Tarybą pasiruošti skubiai priimti šias 

nuostatas; 

85. ragina Komisiją, kol bus priimta 

savanoriška BKPMB ir bus visapusiškai 

taikoma ES lygmeniu, nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno perkėlimą 

(daugiausia sandorių kainodarą), parengti 

tarpvalstybinio pelno ir nuostolių 

kompensavimo tvarką ir visose 

atitinkamose direktyvose toliau taikyti 

kovos su piktnaudžiavimu taisykles; ragina 

Tarybą pasiruošti skubiai priimti šias 

nuostatas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 774 

Brian Hayes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

85 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

85. ragina Komisiją, kol bus priimta 

neribota BKPMB ir bus visapusiškai 

taikoma ES lygmeniu, nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno perkėlimą 

(daugiausia sandorių kainodarą), parengti 

tarpvalstybinio pelno ir nuostolių 

kompensavimo tvarką ir visose 

atitinkamose direktyvose toliau taikyti 

kovos su piktnaudžiavimu taisykles; ragina 

Tarybą pasiruošti skubiai priimti šias 

nuostatas; 

85. ragina Komisiją, kol bus priimta 

BPMB ir bus visapusiškai taikoma ES 

lygmeniu, nedelsiant imtis veiksmų 

siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno perkėlimą 

(daugiausia sandorių kainodarą), parengti 

tarpvalstybinio pelno ir nuostolių 

kompensavimo tvarką ir visose 

atitinkamose direktyvose toliau taikyti 

kovos su piktnaudžiavimu taisykles; ragina 

Tarybą pasiruošti skubiai priimti šias 

nuostatas; 

Or. en 
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Pakeitimas 775 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

85 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

85. ragina Komisiją, kol bus priimta 

neribota BKPMB ir bus visapusiškai 

taikoma ES lygmeniu, nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno perkėlimą 

(daugiausia sandorių kainodarą), parengti 

tarpvalstybinio pelno ir nuostolių 

kompensavimo tvarką ir visose 

atitinkamose direktyvose toliau taikyti 

kovos su piktnaudžiavimu taisykles; ragina 

Tarybą pasiruošti skubiai priimti šias 

nuostatas; 

85. ragina Komisiją, kol bus priimta 

neribota BKPMB ir bus visapusiškai 

taikoma ES lygmeniu, nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno perkėlimą 

(daugiausia sandorių kainodarą), parengti 

tarpvalstybinio pelno ir nuostolių 

kompensavimo tvarką ir visose 

atitinkamose direktyvose toliau taikyti 

kovos su piktnaudžiavimu taisykles, taip 

pat siekiant apriboti sukčiavimo atvejus, 

vykdomus pagal daugiausiai naudojamas 

PVM vengimo schemas; ragina Tarybą 

pasiruošti skubiai priimti šias nuostatas; 

Or. it 

Pakeitimas 776 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

85 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

85. ragina Komisiją, kol bus priimta 

neribota BKPMB ir bus visapusiškai 

taikoma ES lygmeniu, nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno perkėlimą 

(daugiausia sandorių kainodarą), parengti 

tarpvalstybinio pelno ir nuostolių 

kompensavimo tvarką ir visose 

atitinkamose direktyvose toliau taikyti 

kovos su piktnaudžiavimu taisykles; ragina 

Tarybą pasiruošti skubiai priimti šias 

nuostatas; 

85. ragina Komisiją, kol bus priimta 

neribota BKPMB ir bus visapusiškai 

taikoma ES lygmeniu, nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno perkėlimą 

(daugiausia sandorių kainodarą) ir visose 

atitinkamose direktyvose toliau taikyti 

kovos su piktnaudžiavimu taisykles; ragina 

Komisiją patikrinti, ar mokesčių ir 

bendrovių teisės srities esamos direktyvos 

ir direktyvų projektai yra tinkami, kad 

būtų užtikrinamas veiksmingas 

apmokestinimas; ragina Tarybą pasiruošti 
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skubiai priimti šias nuostatas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 777 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Paloma López Bermejo 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

85 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

85. ragina Komisiją, kol bus priimta 

neribota BKPMB ir bus visapusiškai 

taikoma ES lygmeniu, nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno perkėlimą 

(daugiausia sandorių kainodarą), parengti 

tarpvalstybinio pelno ir nuostolių 

kompensavimo tvarką ir visose 

atitinkamose direktyvose toliau taikyti 

kovos su piktnaudžiavimu taisykles; ragina 

Tarybą pasiruošti skubiai priimti šias 

nuostatas; 

85. ragina Komisiją, kol bus priimta 

neribota BKPMB ir bus visapusiškai 

taikoma ES lygmeniu, nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno perkėlimą 

(pasinaudojant sandorių kainodara ir 

skolos perkėlimo mechanizmais) ir visose 

atitinkamose direktyvose toliau taikyti 

kovos su piktnaudžiavimu taisykles; ragina 

Tarybą pasiruošti skubiai priimti šias 

nuostatas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 778 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

85 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

85. ragina Komisiją, kol bus priimta 

neribota BKPMB ir bus visapusiškai 

taikoma ES lygmeniu, nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno perkėlimą 

(daugiausia sandorių kainodarą), parengti 

tarpvalstybinio pelno ir nuostolių 

kompensavimo tvarką ir visose 

atitinkamose direktyvose toliau taikyti 

85. ragina Komisiją, kol bus priimta 

neribota BKPMB ir bus visapusiškai 

taikoma ES lygmeniu, nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno perkėlimą 

(daugiausia sandorių kainodarą) ir visose 

atitinkamose direktyvose toliau taikyti 

kovos su piktnaudžiavimu taisykles; 

pabrėžia, kad Komisija pasiūlymą dėl 
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kovos su piktnaudžiavimu taisykles; ragina 

Tarybą pasiruošti skubiai priimti šias 

nuostatas; 

pereinamojo laikotarpio kitoje valstybėje 

patirtų nuostolių užskaitos mechanizmo 

turėtų pateikti tik su sąlyga, jei kad gali 

užtikrinti, kad nebus sukurta galimybė juo 

piktnaudžiauti vykdant agresyvų mokesčių 

planavimą; ragina Tarybą pasiruošti 

skubiai priimti šias nuostatas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 779 

Marian Harkin 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

85 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

85. ragina Komisiją, kol bus priimta 

neribota BKPMB ir bus visapusiškai 

taikoma ES lygmeniu, nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sumažinti pelno perkėlimą 

(daugiausia sandorių kainodarą), parengti 

tarpvalstybinio pelno ir nuostolių 

kompensavimo tvarką ir visose 

atitinkamose direktyvose toliau taikyti 

kovos su piktnaudžiavimu taisykles; ragina 

Tarybą pasiruošti skubiai priimti šias 

nuostatas; 

85. ragina Komisiją nedelsiant imtis 

veiksmų siekiant užtikrinti veiksmingą 

apmokestinimą, sukurti sistemą, kuria 

būtų valdomas pelno perkėlimas 

(daugiausia sandorių kainodara), parengti 

tarpvalstybinio pelno ir nuostolių 

kompensavimo tvarką ir visose 

atitinkamose direktyvose toliau taikyti 

tinkamas ir efektyvias kovos su 

piktnaudžiavimu taisykles; ragina Tarybą 

pasiruošti skubiai priimti šias nuostatas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 780 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

86 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

86. ragina Komisiją paskelbti aiškias 

gaires dėl ekonominio turinio ir nuolatinės 

86. ragina Komisiją paskelbti aiškius teisės 

aktus dėl ekonominio turinio ir nuolatinės 
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buveinės apibrėžties, siekiant pašalinti, 

visų pirma, „pašto dėžutės“ tipo bendroves 

ir parengti mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros reglamentavimo ES 

kriterijus ir gaires, kurios būtų 

suderinamos su EBPO darbu šiuo 

klausimu, tačiau tuo neapsiribotų, nes šiuo 

metu valstybės narės pertvarko atitinkamą 

savo strategiją, dažnai skirdamos subsidijų; 

buveinės apibrėžties, siekiant pašalinti, 

visų pirma, „pašto dėžutės“ tipo bendroves 

ir parengti mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros reglamentavimo ES 

kriterijus ir teisės aktus, kurie būtų 

suderinami su EBPO darbu šiuo klausimu, 

tačiau tuo neapsiribotų, nes šiuo metu 

valstybės narės pertvarko atitinkamą savo 

strategiją, dažnai skirdamos subsidijų; 

ragina Komisiją peržiūrėti ES teisės aktus 

dėl kontroliuojamų užsienio įmonių ir jų 

taikymą remiantis Europos Teisingumo 

teismo sprendimu byloje Cadbury 

Schweppes (C-196/04), siekiant užtikrinti, 

kad būtų visapusiškai naudojamasi 

kontroliuojamomis užsienio įmonėmis ne 

vien visiškai dirbtinių susitarimų 

aplinkybėmis; ragina Komisiją pateikti 

pasiūlymų dėl Europoje taikomų taisyklių 

dėl kontroliuojamų užsienio įmonių 

suderinimo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 781 

Brian Hayes 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

86 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

86. ragina Komisiją paskelbti aiškias gaires 

dėl ekonominio turinio ir nuolatinės 

buveinės apibrėžties, siekiant pašalinti, 

visų pirma, „pašto dėžutės“ tipo bendroves 

ir parengti mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros reglamentavimo ES 

kriterijus ir gaires, kurios būtų suderinamos 

su EBPO darbu šiuo klausimu, tačiau tuo 

neapsiribotų, nes šiuo metu valstybės 

narės pertvarko atitinkamą savo strategiją, 

dažnai skirdamos subsidijų; 

86. ragina Komisiją paskelbti aiškias gaires 

dėl ekonominio turinio ir nuolatinės 

buveinės apibrėžties, siekiant pašalinti, 

visų pirma, „pašto dėžutės“ tipo bendroves 

ir parengti mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros reglamentavimo ES 

kriterijus ir gaires, kurios būtų suderinamos 

su EBPO darbu šiuo klausimu, nes šiuo 

metu valstybės narės pertvarko atitinkamą 

savo strategiją, dažnai skirdamos subsidijų; 

Or. en 
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Pakeitimas 782 

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

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

86 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

86. ragina Komisiją paskelbti aiškias gaires 

dėl ekonominio turinio ir nuolatinės 

buveinės apibrėžties, siekiant pašalinti, 

visų pirma, „pašto dėžutės“ tipo bendroves 

ir parengti mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros reglamentavimo ES 

kriterijus ir gaires, kurios būtų suderinamos 

su EBPO darbu šiuo klausimu, tačiau tuo 

neapsiribotų, nes šiuo metu valstybės narės 

pertvarko atitinkamą savo strategiją, dažnai 

skirdamos subsidijų; 

86. ragina Komisiją paskelbti aiškias gaires 

dėl ekonominio turinio ir nuolatinės 

buveinės apibrėžties, siekiant pašalinti, 

visų pirma, „pašto dėžutės“ tipo bendroves 

ir naudojimąsi jomis mokesčių vengimo, 

pinigų plovimo ir kitos socialiniu ir 

ekonominiu požiūriu kenksmingos veiklos 

tikslais ir parengti mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros reglamentavimo ES 

kriterijus ir gaires, kurios būtų suderinamos 

su EBPO darbu šiuo klausimu, tačiau tuo 

neapsiribotų, nes šiuo metu valstybės narės 

pertvarko atitinkamą savo strategiją, dažnai 

skirdamos subsidijų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 783 

Petr Ježek 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

86 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

86. ragina Komisiją paskelbti aiškias gaires 

dėl ekonominio turinio ir nuolatinės 

buveinės apibrėžties, siekiant pašalinti, 

visų pirma, „pašto dėžutės“ tipo bendroves 

ir parengti mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros reglamentavimo ES 

kriterijus ir gaires, kurios būtų suderinamos 

su EBPO darbu šiuo klausimu, tačiau tuo 

neapsiribotų, nes šiuo metu valstybės narės 

pertvarko atitinkamą savo strategiją, dažnai 

skirdamos subsidijų; 

86. ragina Komisiją paskelbti aiškias gaires 

dėl ekonominio turinio ir nuolatinės 

buveinės apibrėžties, siekiant pašalinti, 

visų pirma, „pašto dėžutės“ tipo bendroves 

ir parengti mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros reglamentavimo ES 

kriterijus ir gaires, kurios būtų suderinamos 

su EBPO darbu šiuo klausimu, tačiau tuo 

neapsiribotų, nes šiuo metu valstybės narės 

pertvarko atitinkamą savo strategiją, dažnai 

skirdamos subsidijų; tose gairėse turėtų 

būti aiškiai nurodoma, kad privalo 

egzistuoti tiesioginis ryšys tarp mokesčių 

administracijos suteiktų lengvatinių 



 

PE567.781v02-00 200/205 AM\1075014LT.doc 

LT 

mokesčių režimų ir mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros veiklos, kuriai jie 

suteikiami; 

Or. en 

 

Pakeitimas 784 

Esther de Lange 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

86 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

86. ragina Komisiją paskelbti aiškias gaires 

dėl ekonominio turinio ir nuolatinės 

buveinės apibrėžties, siekiant pašalinti, 

visų pirma, „pašto dėžutės“ tipo bendroves 

ir parengti mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros reglamentavimo ES 

kriterijus ir gaires, kurios būtų suderinamos 

su EBPO darbu šiuo klausimu, tačiau tuo 

neapsiribotų, nes šiuo metu valstybės narės 

pertvarko atitinkamą savo strategiją, dažnai 

skirdamos subsidijų; 

86. ragina Komisiją paskelbti aiškias gaires 

dėl ekonominio turinio, vertės kūrimo ir 

nuolatinės buveinės apibrėžties, siekiant 

pašalinti, visų pirma, „pašto dėžutės“ tipo 

bendroves ir parengti mokslinių tyrimų ir 

technologinės plėtros reglamentavimo ES 

kriterijus ir gaires, kurios būtų suderinamos 

su EBPO darbu šiuo klausimu, tačiau tuo 

neapsiribotų, nes šiuo metu valstybės narės 

pertvarko atitinkamą savo strategiją, dažnai 

skirdamos subsidijų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 785 

Philippe De Backer 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

86 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 86a. mano, kad daugelyje mokesčių 

sistemų skolai ir palūkanoms taikomos 

palankesnės sąlygos trukdo verslo 

finansavimo modelių diversifikacijai ir 

neleidžia stiprinti ES įmonių nuosavo 

kapitalo finansavimo, kuris yra įprastas 

kitose šalyse; todėl ragina Komisiją ir 

valstybes nares skatinti didesnę įmonių 

finansavimo šaltinių diversifikaciją, kuri 
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neabejotinai būtų naudinga augimui ir 

užimtumui; 

Or. en 

 

Pakeitimas 786 

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

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

86 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 86a. ragina Komisiją ir valstybes nares 

atsitraukti ir panaikinti specialius 

mokesčių tarifus, taikomus tam tikroms 

įmonių pajamoms, pvz., palūkanoms arba 

su patentais susijusioms pajamoms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 787 

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

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

86 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 86b. ragina Komisiją peržiūrėti ES teisės 

aktus dėl kontroliuojamų užsienio įmonių 

ir jų taikymą, patvirtintą Europos 

Teisingumo teismo sprendimu byloje 

Cadbury Schweppes (C-196/04), siekiant 

užtikrinti, kad būtų visapusiškai 

naudojamasi kontroliuojamomis užsienio 

įmonėmis, kad būtų išvengta dvigubo 

neapmokestinimo atvejų; ragina Komisiją 

pateikti pasiūlymų dėl Europoje taikomų 

taisyklių dėl kontroliuojamų užsienio 

įmonių suderinimo; 

Or. en 
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Pakeitimas 788 

Luděk Niedermayer 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

87 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

87. kadangi nėra jokios visuotinai 

pripažįstamos apibrėžties, taip pat ragina 

Komisiją atlikti papildomas analizes ir 

tyrimus siekiant apibrėžti žalingą 

mokesčių praktiką, atsižvelgiant į jos 

galimą įvairų neigiamą poveikį 

visuomenei, užtikrinti jos stebėseną ir 

tiksliau nustatyti mokesčių vengimo 

poveikį ES ir besivystančiose šalyse; 

ragina Komisiją imtis reikiamų veiksmų 

siekiant patikslinti visų valstybių narių 

„priklausomų jurisdikcijų“ konkrečią būklę 

ir kokį svertą galima naudoti savo praktikai 

pakeisti siekiant išvengti mokesčių bazės 

erozijos ES; 

87. kadangi nėra jokios visuotinai 

pripažįstamos apibrėžties, taip pat ragina 

Komisiją atlikti papildomas analizes ir 

tyrimus siekiant apibrėžti mokesčių 

skirtumo, susidarančio dėl mokesčių 

slėpimo ir vengimo mokėti mokesčius, 

nustatymo metodiką, užtikrinti, kad jis 

būtų nustatomas reguliariai, kad būtų 

stebima pažanga, ir įvertinti išankstinių 

sprendimų dėl mokesčių ir mokesčių 

praktikos ES poveikį besivystančioms 

šalims; ragina Komisiją imtis reikiamų 

veiksmų siekiant patikslinti visų valstybių 

narių „priklausomų jurisdikcijų“ konkrečią 

būklę ir kokį svertą galima naudoti savo 

praktikai pakeisti siekiant išvengti 

mokesčių bazės erozijos ES; 

Or. en 

 

Pakeitimas 789 

Emmanuel Maurel 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

87 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

87. kadangi nėra jokios visuotinai 

pripažįstamos apibrėžties, taip pat ragina 

Komisiją atlikti papildomas analizes ir 

tyrimus siekiant apibrėžti žalingą mokesčių 

praktiką, atsižvelgiant į jos galimą įvairų 

neigiamą poveikį visuomenei, užtikrinti jos 

stebėseną ir tiksliau nustatyti mokesčių 

vengimo poveikį ES ir besivystančiose 

šalyse; ragina Komisiją imtis reikiamų 

veiksmų siekiant patikslinti visų valstybių 

narių „priklausomų jurisdikcijų“ 

87. kadangi nėra jokios visuotinai 

pripažįstamos apibrėžties, taip pat ragina 

Komisiją atlikti papildomas analizes ir 

tyrimus siekiant apibrėžti žalingą mokesčių 

praktiką, atsižvelgiant į jos galimą įvairų 

neigiamą poveikį visuomenei, užtikrinti jos 

stebėseną ir tiksliau nustatyti mokesčių 

vengimo poveikį ES ir besivystančiose 

šalyse; ragina Komisiją imtis reikiamų 

veiksmų siekiant suvienodinti 

nepriklausomos jurisdikcijos teritorijų ir 
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konkrečią būklę ir kokį svertą galima 

naudoti savo praktikai pakeisti siekiant 

išvengti mokesčių bazės erozijos ES; 

jas valdančių valstybių narių fiskalines 

sistemas;  

Or. fr 

Pakeitimas 790 

Matt Carthy 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

87 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

87. kadangi nėra jokios visuotinai 

pripažįstamos apibrėžties, taip pat ragina 

Komisiją atlikti papildomas analizes ir 

tyrimus siekiant apibrėžti žalingą mokesčių 

praktiką, atsižvelgiant į jos galimą įvairų 

neigiamą poveikį visuomenei, užtikrinti jos 

stebėseną ir tiksliau nustatyti mokesčių 

vengimo poveikį ES ir besivystančiose 

šalyse; ragina Komisiją imtis reikiamų 

veiksmų siekiant patikslinti visų valstybių 

narių „priklausomų jurisdikcijų“ konkrečią 

būklę ir kokį svertą galima naudoti savo 

praktikai pakeisti siekiant išvengti 

mokesčių bazės erozijos ES; 

87. kadangi nėra jokios visuotinai 

pripažįstamos apibrėžties, taip pat ragina 

Komisiją atlikti papildomas analizes ir 

tyrimus siekiant apibrėžti žalingą mokesčių 

praktiką, kadangi nėra jokios visuotinai 

pripažįstamos apibrėžties, ragina Komisiją 

atlikti papildomas analizes ir tyrimus 

siekiant apibrėžti agresyvų mokesčių 

planavimą; atsižvelgiant į jos galimą įvairų 

neigiamą poveikį visuomenei, užtikrinti jos 

stebėseną ir tiksliau nustatyti mokesčių 

vengimo poveikį ES ir besivystančiose 

šalyse; ragina Komisiją imtis reikiamų 

veiksmų siekiant patikslinti visų valstybių 

narių „priklausomų jurisdikcijų“ konkrečią 

būklę ir kokį svertą galima naudoti savo 

praktikai pakeisti siekiant išvengti 

mokesčių bazės erozijos ES; 

Or. en 

 

Pakeitimas 791 

Philippe Lamberts, Eva Joly, Sven Giegold, Ernest Maragall, Molly Scott Cato, Ernest 

Urtasun 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

87 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

87. kadangi nėra jokios visuotinai 87. kadangi nėra jokios visuotinai 
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pripažįstamos apibrėžties, taip pat ragina 

Komisiją atlikti papildomas analizes ir 

tyrimus siekiant apibrėžti žalingą mokesčių 

praktiką, atsižvelgiant į jos galimą įvairų 

neigiamą poveikį visuomenei, užtikrinti jos 

stebėseną ir tiksliau nustatyti mokesčių 

vengimo poveikį ES ir besivystančiose 

šalyse; ragina Komisiją imtis reikiamų 

veiksmų siekiant patikslinti visų valstybių 

narių „priklausomų jurisdikcijų“ konkrečią 

būklę ir kokį svertą galima naudoti savo 

praktikai pakeisti siekiant išvengti 

mokesčių bazės erozijos ES; 

pripažįstamos apibrėžties, taip pat ragina 

Komisiją atlikti papildomas analizes ir 

tyrimus siekiant apibrėžti žalingą mokesčių 

praktiką, ypač sutartis dėl dvigubo 

apmokestinimo ir pasinaudojimo šalių 

mokestinės tvarkos neatitikimais 

priemones, atsižvelgiant į jos galimą įvairų 

neigiamą poveikį visuomenei, užtikrinti jos 

stebėseną ir tiksliau nustatyti mokesčių 

vengimo poveikį ES ir besivystančiose 

šalyse; ragina Komisiją imtis reikiamų 

veiksmų siekiant patikslinti visų valstybių 

narių „priklausomų jurisdikcijų“ konkrečią 

būklę ir kokį svertą galima naudoti savo 

praktikai pakeisti siekiant išvengti 

mokesčių bazės erozijos ES; 

Or. en 

 

Pakeitimas 792 

Philippe De Backer 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

87 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 87a. pabrėžia, kad tam, kad būtų pasiektas 

tikslas sumažinti biurokratiją, bendra 

pelno mokesčio bazė turėtų būti taikoma 

kartu įgyvendinant bendras apskaitos 

taisykles; 

Or. en 

 

Pakeitimas 793 

Peter Simon 

S&D frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

87 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 87a. mano, kad mokesčių vengimas ir 
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išankstiniai sprendimai dėl mokesčių yra 

visų pirma būdingi euro zonai, kadangi, 

remiantis penkių pirmininkų ataskaita, 

turi būti vystomas euro zonos fiskalinis 

pajėgumas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 794 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

87 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 87a. primena, kad be sukčiavimo, 

susijusio su pelno apmokestinimu, vyksta 

didelio masto tarptautinis sukčiavimas, 

susijęs su PVM, mokesčiu, kuris yra itin 

svarbus visiems nacionaliniams iždams; 

ragina Komisiją sukurti kovos su šia 

problema priemones, įskaitant geresnį 

nacionalinių mokesčių agentūrų 

koordinavimą šiuo klausimu; 

Or. en 

 


