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18.11.2015 A8-0317/3 

Grozījums Nr.  3 

Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ab apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ab. tā kā priekšsēdētājam Juncker šajā 

skandālā bija nozīmīga loma, jo viņš ilgu 

laiku bija Luksemburgas premjerministrs 

un finanšu ministrs un viņš izstrādāja 

šadu kaitējošu praksi savas valsts 

interesēs, vienlaikus atņemot citām 

dalībvalstīm ievērojamus finanšu 

resursus, neskatoties uz lojālas sadarbības 

pienākumu, kas visām dalībvalstīm ir 

noteikts Līgumos; tā kā 2015. gada 

17. septembra uzklausīšanā viņš arī 

izvairījās no jebkādām īstām debatēm par 

savu atbildību, tādējādi Parlaments 

neieguva ārkārtīgi svarīgu liecību un 

TAXE komiteja nevarēja pienācīgi izpildīt 

savu mandātu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/4 

Grozījums Nr.  4 

Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

O apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

O. tā kā valstu tautsaimniecības ir 

guvušas ļoti lielu labumu no Eiropas 

vienotā tirgus ieviešanas, jo tās ir 

kļuvušas konkurētspējīgākas un 

pievilcīgākas globalizētas ekonomikas 

apstākļos, un tā kā nodokļu konverģence 

starp dalībvalstīm galu galā radīs tādu 

pašu ietekmi; 

svītrots 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/5 

Grozījums Nr.  5 

Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

107. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

107. aicina Komisiju izpētīt, kā ilgtermiņā 

var izveidot ES mēroga verifikācijas 

sistēmu, ar kuras palīdzību Komisija 

rūpīgi pārbaudītu nodokļu nolēmumus, 

lai palielinātu sistēmas noteiktības, 

konsekvences, vienveidīguma un 

pārredzamības līmeni un pārbaudītu, vai 

tiem nav kaitējošas ietekmes uz citām 

dalībvalstīm; 

svītrots 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/6 

Grozījums Nr.  6 

Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

132. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

132. pieņem zināšanai, ka spēkā esošo 

valsts atbalsta kontroles noteikumu mērķis 

ir novērst pret konkurenci vērsto praksi, 

atgūstot uzņēmumiem nepamatoti 

piešķirtas priekšrocības; aicina Komisiju 

apsvērt iespēju grozīt spēkā esošos 

noteikumus, lai saistībā ar konstatētajiem 

ES valsta atbalsta noteikumu pārkāpumiem 

atgūtās summas varētu piešķirt 

dalībvalstīm, kas cietušas no nodokļu bāzes 

samazināšanās, nevis atdot dalībvalstīm, 

kuras piešķīrušas nelikumīgo ar nodokļiem 

saistīto valsts atbalstu, kā tas ir pašlaik, vai 

arī tās iekļaut ES budžetā; aicina Komisiju 

grozīt spēkā esošos noteikumus, lai 

nodrošinātu, ka valsts atbalsta noteikumu 

pārkāpumu gadījumā var pieņemt sankcijas 

pret attiecīgajām valstīm un uzņēmumiem; 

132. pieņem zināšanai, ka spēkā esošo 

valsts atbalsta kontroles noteikumu mērķis 

ir novērst pret konkurenci vērsto praksi, 

atgūstot uzņēmumiem nepamatoti 

piešķirtas priekšrocības; aicina Komisiju 

apsvērt iespēju grozīt spēkā esošos 

noteikumus, lai saistībā ar konstatētajiem 

ES valsta atbalsta noteikumu pārkāpumiem 

atgūtās summas varētu piešķirt 

dalībvalstīm, kas cietušas no nodokļu bāzes 

samazināšanās, nevis atdot dalībvalstīm, 

kuras piešķīrušas nelikumīgo ar nodokļiem 

saistīto valsts atbalstu, kā tas ir pašlaik; 

aicina Komisiju grozīt spēkā esošos 

noteikumus, lai nodrošinātu, ka valsts 

atbalsta noteikumu pārkāpumu gadījumā 

var pieņemt sankcijas pret attiecīgajām 

valstīm un uzņēmumiem; 

Or. en 



 

AM\1079097LV.doc  PE571.047v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

18.11.2015 A8-0317/7 

Grozījums Nr.  7 

Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

149. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

149. īpaši uzsver nepieciešamību 

nodrošināt to, ka izejošām finanšu 

plūsmām tiek uzlikts nodoklis vismaz 

vienu reizi, piemēram, uzliekot ienākumu 

izcelsmes vietā ieturamo nodokli vai 

piemērojot līdzīgus pasākumus, lai 

nepieļautu to, ka peļņa atstāj ES neaplikta 

ar nodokli, un aicina Komisiju iesniegt 

likumdošanas priekšlikumu šajā nolūkā, 

piemēram, paredzot pārskatīt 

Mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu 

direktīvu un Procentu un honorāru 

maksājumu direktīvu; uzstāj, ka ir jāievieš 

noteikta sistēma, lai nodrošinātu, ka 

attiecīgās operācijas apstiprināšanas nolūkā 

valstu nodokļu iestādēm tiek iesniegts un 

Komisijai paziņots apstiprinošs dokuments, 

tādējādi aizsargājot vienoto tirgu un 

saglabājot saikni starp vietu, kurā tiek 

radīta peļņa un ekonomiskā vērtība, un 

vietu, kurā tām tiek uzlikts nodoklis; 

uzsver, ka šādai sistēmai vajadzētu būt 

rūpīgi izplānotai, lai izvairītos no nodokļu 

dubultas uzlikšanas un strīdiem; aicina 

Komisiju, lai tā, atbalstot ESAO 

popularizēto daudzpusējo pieeju nodokļu 

jautājumiem, kuras mērķis ir racionalizēt 

vienošanās nodokļu jomā un nodrošināt 

to, ka peļņai tiek uzlikts nodoklis vietā, 

kurā tiek radīta vērtība, vienlaikus 

pastiprinātu ES lomu starptautiskajā 

149. īpaši uzsver nepieciešamību 

nodrošināt to, ka izejošām finanšu 

plūsmām tiek uzlikts nodoklis vismaz 

vienu reizi, piemēram, uzliekot ienākumu 

izcelsmes vietā ieturamo nodokli vai 

piemērojot līdzīgus pasākumus, lai 

nepieļautu to, ka peļņa atstāj ES neaplikta 

ar nodokli, un aicina Komisiju iesniegt 

likumdošanas priekšlikumu šajā nolūkā, 

piemēram, paredzot pārskatīt 

Mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu 

direktīvu un Procentu un honorāru 

maksājumu direktīvu; uzstāj, ka ir jāievieš 

noteikta sistēma, lai nodrošinātu, ka 

attiecīgās operācijas apstiprināšanas nolūkā 

valstu nodokļu iestādēm tiek iesniegts un 

Komisijai paziņots apstiprinošs dokuments, 

tādējādi aizsargājot vienoto tirgu un 

saglabājot saikni starp vietu, kurā tiek 

radīta peļņa un ekonomiskā vērtība, un 

vietu, kurā tām tiek uzlikts nodoklis; 

uzsver, ka šādai sistēmai vajadzētu būt 

rūpīgi izplānotai, lai izvairītos no nodokļu 

dubultas uzlikšanas un strīdiem un 

novērstu izdevīgāku nolīguma nosacījumu 

meklēšanu; aicina dalībvalstis starplaikā 

savos nodokļu nolīgumos nekavējoties 

iekļaut ļaunprātīgas izmantošanas 

novēršanas klauzulas saskaņā ar BEPS 

priekšlikumiem; 
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arēnā, paužot vienotu nostāju, un strādātu 

pie kopīga ES satvara divpusējiem 

nolīgumiem nodokļu jautājumos un 

daudzo atsevišķo divpusējo nodokļu 

nolīgumu progresīvas aizstāšanas ar ES 

un trešo valstu jurisdikciju nolīgumiem; 

uzsver, ka tas būtu vispiemērotākais veids, 

kā ātri novērst izdevīgāku nolīguma 

nosacījumu meklēšanu; aicina dalībvalstis 

starplaikā savos nodokļu nolīgumos 

nekavējoties iekļaut ļaunprātīgas 

izmantošanas novēršanas klauzulas saskaņā 

ar BEPS priekšlikumiem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/8 

Grozījums Nr.  8 

Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

170. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

170. visbeidzot, uzsver, ka Padomē 

piemērotais vienprātības noteikums, 

saskaņā ar kuru ikvienai dalībvalstij ir 

veto tiesības, mazina motivāciju no 

pašreizējā stāvokļa pāriet uz risinājumu, 

kas orientēts uz ciešāku sadarbību; aicina 

Komisiju attiecīgā gadījumā nevilcināties 

piemērot LESD 116. pantu, kas paredz 

šādi: “Ja Komisija konstatē, ka atšķirības 

dalībvalstu normatīvos un administratīvos 

aktos rada konkurences izkropļojumu 

iekšējā tirgū un ka šis izkropļojums 

jānovērš, tā apspriežas ar attiecīgajām 

dalībvalstīm. Ja tāda apspriede nepanāk 

vienošanos, kas likvidē šo izkropļojumu, 

Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar 

parasto likumdošanas procedūru ar 

kvalificētu balsu vairākumu pieņem 

vajadzīgās direktīvas. [..]”; 

170. visbeidzot, uzsver, ka Padomē 

piemērotais vienprātības noteikums, kurš 

ikvienai dalībvalstij piešķir veto tiesības 

nodokļu jautājumos, ir nepieciešams 

suverenitātes nodrošināšanai; aicina 

Komisiju visos gadījumos, bet īpaši 

nodokļu jomā, neizmantot LESD 

116. pantu, kas paredz šādi: “Ja Komisija 

konstatē, ka atšķirības dalībvalstu 

normatīvos un administratīvos aktos rada 

konkurences izkropļojumu iekšējā tirgū un 

ka šis izkropļojums jānovērš, tā apspriežas 

ar attiecīgajām dalībvalstīm. Ja tāda 

apspriede nepanāk vienošanos, kas likvidē 

šo izkropļojumu, Eiropas Parlaments un 

Padome saskaņā ar parasto likumdošanas 

procedūru ar kvalificētu balsu vairākumu 

pieņem vajadzīgās direktīvas. [..]”; 

Or. en 

 

 


