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18.11.2015 A8-0317/14 

Grozījums Nr.  14 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Miguel Urbán Crespo, 

Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AA apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AA. tā kā kaitējošai nodokļu praksei 

zināmā mērā var būt šādas nevēlamas 

sekas: pārredzamības trūkums, patvaļīga 

diskriminācija, konkurences izkropļojumi 

un nevienlīdzīgi konkurences apstākļi 

iekšējā tirgū vai ārpus tā, ietekme uz 

vienotā tirgus integritāti un uz nodokļu 

sistēmas taisnīgumu, stabilitāti un 

leģitimitāti, lielāku nodokļu uzlikšana 

mazāk mobiliem ekonomikas faktoriem, 

lielāka ekonomiskā nevienlīdzība, 

negodīga konkurence starp valstīm, 

nodokļu bāzes samazināšanās, sociālā 

neapmierinātība, neuzticēšanās un 

demokrātijas deficīts; 

AA. tā kā kaitējošai nodokļu praksei 

zināmā mērā var būt šādas nevēlamas 

sekas: pārredzamības trūkums, patvaļīga 

diskriminācija, konkurences izkropļojumi 

un nevienlīdzīgi konkurences apstākļi 

iekšējā tirgū vai ārpus tā, ietekme uz 

vienotā tirgus integritāti un uz nodokļu 

sistēmas taisnīgumu, stabilitāti un 

leģitimitāti, lielāku nodokļu uzlikšana 

mazāk mobiliem ekonomikas faktoriem, 

lielāka ekonomiskā nevienlīdzība, 

negodīga konkurence starp valstīm, 

nodokļu bāzes samazināšanās, sociālā 

neapmierinātība, neuzticēšanās un 

demokrātijas deficīts, un turīgas personas 

ar lieliem ienākumiem šādu praksi var 

izmantot nodokļu apiešanas nolūkā; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/15 

Grozījums Nr.  15 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AC apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AC. tā kā 2015. gada 26. februārī izveidotā 

par attiecīgo jautājumu kompetentā īpašā 

komiteja ir noturējusi 14 sanāksmes, kurās 

tā uzklausīja Komisijas priekšsēdētāju 

Jean-Claude Juncker, konkurences 

komisāri Margrethe Vestager, ekonomikas 

un finanšu, nodokļu un muitas komisāru 

Pierre Moscovici, amatā esošo Padomes 

priekšsēdētāju Pierre Gramegna, Francijas 

finanšu ministru Michel Sapin, Vācijas 

finanšu ministru Wolfgang Schäuble, 

Itālijas finanšu ministru Pier Carlo Padoan 

un Spānijas finanšu ministru Luis de 

Guindos, ESAO pārstāvjus, kā arī 

ziņotājus, pētnieciskos žurnālistus, 

ekspertus, akadēmiķus un daudznacionālo 

korporāciju, profesionālo apvienību, 

arodbiedrību, NVO un ES dalībvalstu 

parlamentu pārstāvjus (sk. 1. pielikumu); tā 

kā, lai izpētītu savu pilnvaru trešo valstu 

dimensijas specifiskos aspektus, TAXE 

komitejas delegācija apmeklēja Šveici un 

faktu vākšanas braucienu vadīšanas nolūkā 

šādas dalībvalstis: Beļģiju, Luksemburgu, 

Īriju, Nīderlandi un Apvienoto Karalisti; tā 

kā tika organizētas arī tikšanās ar 

Gibraltāra un Bermudu Salu valdības 

pārstāvjiem; 

AC. tā kā 2015. gada 26. februārī izveidotā 

par attiecīgo jautājumu kompetentā īpašā 

komiteja ir noturējusi 14 sanāksmes, kurās 

tā uzklausīja Komisijas priekšsēdētāju 

Jean-Claude Juncker, konkurences 

komisāri Margrethe Vestager, ekonomikas 

un finanšu, nodokļu un muitas komisāru 

Pierre Moscovici, amatā esošo Padomes 

priekšsēdētāju Pierre Gramegna, Francijas 

finanšu ministru Michel Sapin, Vācijas 

finanšu ministru Wolfgang Schäuble, 

Itālijas finanšu ministru Pier Carlo Padoan 

un Spānijas finanšu ministru Luis de 

Guindos, ESAO pārstāvjus, kā arī 

ziņotājus, pētnieciskos žurnālistus, 

ekspertus, akadēmiķus un daudznacionālo 

korporāciju, profesionālo apvienību, 

arodbiedrību, NVO un ES dalībvalstu 

parlamentu pārstāvjus (sk. 1. pielikumu); tā 

kā, lai izpētītu savu pilnvaru trešo valstu 

dimensijas specifiskos aspektus, TAXE 

komitejas delegācija apmeklēja Šveici un 

faktu vākšanas braucienu vadīšanas nolūkā 

šādas dalībvalstis: Beļģiju, Luksemburgu, 

Īriju, Nīderlandi un Apvienoto Karalisti; tā 

kā tika organizētas arī tikšanās ar 

Gibraltāra un Bermudu Salu valdības 

pārstāvjiem; tā kā, lai gan visas šīs 
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darbības deva iespēju gūt dažādas un 

nenovērtējamas atziņas par nodokļu 

sistēmām un praksi visā Eiropas 

Savienībā, tās nepalīdzēja noskaidrot 

visus būtiskos jautājumus, tostarp 

atlikušās neatbilstības Komisijas 

priekšsēdētāja Jean-Claude Juncker 

paziņojumos par Krecké ziņojuma jau ilgi 

slepenībā turēto lappusi; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/16 

Grozījums Nr.  16 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AD apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AD. tā kā dažreiz komitejas darbu 

apgrūtināja tas, ka vairākas dalībvalstis un 

Padome neatbildēja savlaicīgi 

(sk. 2. pielikumu) un galu galā nenosūtīja 

visus prasītos dokumentus vai vienkārši 

sniedza formālas atbildes, kurās gandrīz 

nemaz netika pieminēta nosūtīto 

pieprasījumu būtība; tā kā no 17 

uzaicinātajām daudznacionālajām 

korporācijām (izņemot grāmatvedības un 

nodokļu konsultāciju uzņēmumus), 15 

piekrita ierasties uz tikšanos ar komitejas 

locekļiem (sk. 3. pielikumu); tā kā arī 

Komisija pilnībā nesadarbojās un 

nenosūtīja visus Rīcības kodeksa jautājumu 

grupas sanāksmju darba dokumentus un 

neformālo sanāksmju piezīmes, dažu 

dalībvalstu nepiekāpības dēļ piedāvājot 

tikai ierobežotu apspriežu procedūru; tā kā 

tādēļ bija jāpagarina komitejas pilnvaru 

laiks; 

AD. tā kā dažreiz komitejas darbu 

apgrūtināja tas, ka vairākas dalībvalstis un 

Padome neatbildēja savlaicīgi 

(sk. 2. pielikumu) un galu galā nenosūtīja 

visus prasītos dokumentus vai vienkārši 

sniedza formālas atbildes, kurās gandrīz 

nemaz netika pieminēta nosūtīto 

pieprasījumu būtība; tā kā no 17 

uzaicinātajām daudznacionālajām 

korporācijām (izņemot grāmatvedības un 

nodokļu konsultāciju uzņēmumus), 15 

piekrita ierasties uz tikšanos ar komitejas 

locekļiem (sk. 3. pielikumu), 11 no kurām 

tomēr to piekrita darīt tikai pēc 

atkārtotiem uzaicinājumiem un 

ievērojama spiediena izdarīšanas; tā kā arī 

Komisija pilnībā nesadarbojās un 

nenosūtīja visus Rīcības kodeksa jautājumu 

grupas sanāksmju darba dokumentus un 

neformālo sanāksmju piezīmes, kā arī 

nedarīja komitejai pieejamu datubāzi, 

kuru tā izveidoja iekšējiem nolūkiem un 

kurā ir visi ES nodokļu režīmi, kas tiek 

uzskatīti par potenciāli kaitējošiem, cita 

starpā dažu dalībvalstu nepiekāpības dēļ 

piedāvājot tikai ierobežotu apspriežu 

procedūru, kurā liela daļa būtiskās 

informācijas palika pilnībā noslepenota; 
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tā kā tādēļ vienu reizi bija jāpagarina 

komitejas pilnvaru laiks un trūkumu dēļ 

tas būs vēl jāpagarina; tā kā galīgais 

TAXE komitejas ziņojums pilnvaru laika 

beigās būtu jāpublicē, lai papildinātu šo 

pagaidu ziņojumu; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/17 

Grozījums Nr.  17 

Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.a tomēr pauž bažas par to, ka dažās 

dalībvalstīs nodokļu iestādes un privātās 

korporācijas stāv pārāk tuvu, kā rezultātā 

bieži tiek izdoti ad hoc nolēmumi un 

piemērotas ad hoc sankcijas privātām 

korporācijām, kuras neaizsargā publiskās 

intereses, jo tās sekmē nodokļu apiešanu; 

uzsver nepieciešamību uzlabot nodokļu 

iestāžu neatkarību no korporatīvajām 

interesēm, neapdraudot to politisko un 

demokrātisko pārskatatbildību attiecībā 

pret valstu valdībām un parlamentiem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/18 

Grozījums Nr.  18 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González 

Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

90.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  90.a šajā sakarībā norāda uz jaunāko 

plašsaziņas līdzekļu atklāto informāciju 

par to, ka vairākas dalībvalstis Padomē 

aktīvi centās panākt, lai kaitējoša nodokļu 

prakse netiktu ierobežota, īpaši attiecībā 

uz patentiem labvēlīgākiem nodokļu 

režīmiem, un prasa veikt turpmāku 

izmeklēšanu par politisko atbildību par 

šiem gadījumiem, arī attiecībā uz 

Eirogrupas priekšsēdētāju Jeroen 

Dijsselbloem un Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāju Jean-Claude Juncker; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/19 

Grozījums Nr.  19 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

118. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

118. kamēr ES līmenī nav pieņemta un 

pilnībā īstenota pilna KKUINB, aicina 

Komisiju nekavējoties rīkoties, lai 

nodrošinātu efektīvu nodokļu uzlikšanu, 

mazinātu peļņas novirzīšanu (galvenokārt 

ar transfertcenu noteikšanas palīdzību), 

sagatavotu pagaidu režīmu, kurš 

paredzētu kompensēt pārrobežu peļņu un 

zaudējumus un kurš būtu pagaidu 

rakstura un ar pietiekamām garantijām, 

ka tas neradīs turpmāku iespēju agresīvai 

nodokļu plānošanai, un visās attiecīgajās 

direktīvās iekļaut arī atbilstošus un 

efektīvus noteikumus par ļaunprātīgas 

izmantošanas novēršanu; aicina Komisiju 

pārbaudīt, vai spēkā esošās direktīvas un 

direktīvu projekti nodokļu un 

uzņēmējdarbības tiesību jomā ir piemēroti, 

lai varētu panākt efektīvu nodokļu 

uzlikšanu; aicina Padomi sagatavoties 

minēto noteikumu ātrai pieņemšanai; 

uzsver — lai sasniegtu vienu no tās 

mērķiem, proti, samazināt birokrātiju, 

kopējas konsolidētās nodokļa bāzes 

piemērošana būtu jāapvieno ar kopēju 

uzskaites noteikumu īstenošanu un 

administratīvās prakses atbilstošu 

saskaņošanu nodokļu jomā; 

118. kamēr ES līmenī nav pieņemta un 

pilnībā īstenota pilna KKUINB, aicina 

Komisiju nekavējoties rīkoties, lai 

nodrošinātu efektīvu nodokļu uzlikšanu, 

mazinātu peļņas novirzīšanu (galvenokārt 

ar transfertcenu noteikšanas palīdzību), un 

visās attiecīgajās direktīvās iekļaut 

atbilstošus un efektīvus noteikumus par 

ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu; 

aicina Komisiju pārbaudīt, vai spēkā esošās 

direktīvas un direktīvu projekti nodokļu un 

uzņēmējdarbības tiesību jomā ir piemēroti, 

lai varētu panākt efektīvu nodokļu 

uzlikšanu; aicina Padomi sagatavoties 

minēto noteikumu ātrai pieņemšanai; 

uzsver — lai sasniegtu vienu no tās 

mērķiem, proti, samazināt birokrātiju, 

kopējas konsolidētās nodokļa bāzes 

piemērošana būtu jāapvieno ar kopēju 

uzskaites noteikumu īstenošanu un 

administratīvās prakses atbilstošu 

saskaņošanu nodokļu jomā; 
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Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/20 

Grozījums Nr.  20 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, 

Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

136. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

136. turklāt prasa, lai dalībvalstis īstenotu 

plašāku pārskatu sistēmu par katru valsti 

atsevišķi, kura būtu pieejama nodokļu 

iestādēm, balstītos uz attiecīgo ESAO 

standartu un paredzētu iekļaut detalizētāku 

informāciju, piemēram, nodokļu 

deklarācijas un grupas iekšējos darījumus; 

uzsver, ka uzņēmumiem ne tikai jāsniedz 

nodokļu informācija citām nodokļu 

pārvaldes iestādēm, bet arī jāuzlabo strīdu 

izšķiršanas satvars, lai precizētu katras 

puses attiecīgās tiesības un izvairītos no 

jebkādas negatīvas blakusiedarbības; 

uzsver, ka trešo valstu nodokļu pārvaldes 

iestādēm informācija būtu jānosūta tikai to 

valstu iestādēm, kurās ir spēkā kārtība, kas 

ir līdzvērtīga ES Arbitrāžas konvencijā 

paredzētajai kārtībai; turklāt aicina 

izstrādāt saskaņotus grāmatvedības 

standartus, kas it īpaši ļautu atklāt sīkāku 

informāciju par honorāru maksājumiem; 

136. turklāt prasa, lai dalībvalstis īstenotu 

plašāku pārskatu sistēmu par katru valsti 

atsevišķi, kura būtu pieejama nodokļu 

iestādēm, balstītos uz attiecīgo ESAO 

standartu un paredzētu iekļaut detalizētāku 

informāciju, piemēram, nodokļu 

deklarācijas un grupas iekšējos darījumus; 

uzsver, ka uzņēmumiem ne tikai jāsniedz 

nodokļu informācija citām nodokļu 

pārvaldes iestādēm, bet arī jāuzlabo strīdu 

izšķiršanas satvars, lai precizētu katras 

puses attiecīgās tiesības un izvairītos no 

jebkādas negatīvas blakusiedarbības; 

uzsver, ka trešo valstu nodokļu pārvaldes 

iestādēm informācija būtu jānosūta tikai to 

valstu iestādēm, kurās ir spēkā kārtība, kas 

ir līdzvērtīga ES Arbitrāžas konvencijā 

paredzētajai kārtībai; turklāt aicina 

izstrādāt saskaņotus grāmatvedības 

standartus, kas it īpaši ļautu atklāt sīkāku 

informāciju par honorāru maksājumiem; 

uzsver, ka saskaņoti ES grāmatvedības 

noteikumi nodokļu jautājumos nebūtu 

jāizstrādā, pamatojoties uz 

starptautiskajiem finanšu pārskatu 

standartiem, bet gan pašas ES noteikumu 

kopumu, kas paredz līdzsvaru starp 

elastīgumu un iespējamām negatīvajām 

sekām, kādas rada arvien lielākā rīcības 
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brīvība, aprēķinot nodokļu maksātājiem 

tādus pamatrādītājus kā ienākumus un 

izdevumus; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/21 

Grozījums Nr.  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Miguel 

Urbán Crespo, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

143. aicina Komisiju izskatīt virkni 

instrumentu, ar kuru palīdzību varētu 

nodrošināt aizsardzību pret nepamatotu 

kriminālvajāšanu, ekonomiskām sankcijām 

un diskrimināciju, vienlaikus nodrošinot 

konfidencialitātes un komercnoslēpumu 

aizsardzību; šajā sakarībā vērš uzmanību 

uz ASV pieņemto Doda-Frenka likumu 

(Dodd-Frank Act), kas paredz gan atlīdzību 

ziņotājiem par oriģinālas informācijas 

sniegšanu iestādēm, gan viņu aizsardzību 

pret kriminālvajāšanu un darba zaudēšanu, 

paturot prātā, ka šādai atlīdzībai 

nevajadzētu būt stimulam publiskot 

komercnoslēpumus; ierosina izveidot 

neatkarīgu Eiropas iestādi, kas būtu 

atbildīga par šīs informācijas vākšanu un 

izmeklēšanu veikšanu, kā arī Eiropas 

mēroga ziņotāju kopfondu, lai nodrošinātu, 

ka ziņotāji saņem pietiekamu finansiālo 

palīdzību, kurus abus finansētu, šim 

nolūkam izmantojot noteiktu daļu no 

atgūtajiem līdzekļiem vai uzliktās 

sodanaudas; uzskata, ka aizsardzība būtu 

jāpiešķir arī ziņotājiem, ja viņi informē 

sabiedrību pēc tam, kad viena mēneša laikā 

pēc paziņošanas valsts vai ES līmenī 

kompetentajām iestādēm tās nav 
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reaģējušas; reaģējušas; mudina Komisiju nodrošināt, 

ka ziņotāji un žurnālisti tiek pilnībā 

aizsargāti ar Komercnoslēpumu direktīvu; 

Or. en 

 

 


