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Grozījums Nr.  3 

Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences 

veicināšana Savienībā 

2015/2010(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā žurnālistu konsorcijs, proti, 

Starptautiskais Pētniecisko žurnālistu 

konsorcijs (ICIJ), saistībā ar nodokļu 

nolēmumiem un citām kaitnieciskām 

darbībām Luksemburgā (LuxLeaks) 

2014. gada novembrī atklāja, ka gandrīz 

340 multinacionāli uzņēmumi no 

Luksemburgas slēdza slepenus darījumus, 

kas daudziem no šiem uzņēmumiem ļāva 

līdz minimumam samazināt kopējos 

nodokļu maksājumus, tādā veidā kaitējot 

Savienības sabiedriskajām interesēm, 

turklāt šie uzņēmumi veica niecīgu vai 

nekādu ekonomisko darbību Luksemburgā; 

A. tā kā žurnālistu konsorcijs, proti, 

Starptautiskais Pētniecisko žurnālistu 

konsorcijs (ICIJ), saistībā ar nodokļu 

nolēmumiem un citām kaitnieciskām 

darbībām Luksemburgā (LuxLeaks) 

2014. gada novembrī atklāja, ka gandrīz 

340 multinacionāli uzņēmumi no 

Luksemburgas laikā, kad tās 

premjerministrs bija Ž. K. Junkers, slēdza 

slepenus darījumus, kas daudziem no šiem 

uzņēmumiem ļāva līdz minimumam 

samazināt kopējos nodokļu maksājumus, 

tādā veidā kaitējot Savienības 

sabiedriskajām interesēm, turklāt šie 

uzņēmumi veica niecīgu vai nekādu 

ekonomisko darbību Luksemburgā; 

Or. en 
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Bernard Monot 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0349/2015 

Anneliese Dodds, Luděk Niedermayer 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences 

veicināšana Savienībā 

2015/2010(INL) 

Rezolūcijas priekšlikums 

28. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

28. prasa Komisijai neatturēties izmantot 

LESD 116. pantu, kas paredz nepieciešamo 

juridisko pamatu tam, lai Parlaments un 

Padome varētu rīkoties saskaņā ar parasto 

likumdošanas procedūru nolūkā novērst 

praksi, kura kropļo konkurenci iekšējā 

tirgū, piemēram, fiskālo konkurenci, ko 

dalībvalstis īsteno ar nepārredzamu un 

negodīgu nodokļu nolēmumu palīdzību; 

28. prasa Komisijai atturēties izmantot 

LESD 116. pantu, kas paredz nepieciešamo 

juridisko pamatu tam, lai Parlaments un 

Padome varētu rīkoties saskaņā ar parasto 

likumdošanas procedūru nolūkā novērst 

praksi, kura kropļo konkurenci iekšējā 

tirgū, jo minētā panta piemērošana smagi 

skartu dalībvalstu suverenitāti; 

Or. en 

 

 


