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9.12.2015 A8-0349/14 

Grozījums Nr.  14 

Luděk Niedermayer 

PPE 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 

AR apsvērums – i) daļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

(i) tā kā lielu multinacionālu uzņēmumu 

darbību lielāka pārredzamība, jo īpaši 

saistībā ar gūto peļņu, samaksātajiem 

peļņas nodokļiem, saņemtajām subsīdijām, 

nodokļu atmaksāšanu, darbinieku skaitu un 

pārvaldītajiem aktīviem, ir būtiska, lai 

nodrošinātu, ka nodokļu pārvaldes BEPS 

problēmu risina efektīvi; tā kā ir jārod 

pareizs līdzsvars starp pārredzamību, 

personas datu aizsardzību un 

komercnoslēpumu, kā arī ir jāņem vērā 

ietekme uz mazākiem uzņēmumiem; tā kā 

viens no šādas pārredzamības ļoti 

būtiskiem aspektiem ir pārskatu sniegšana 

par katru valsti atsevišķi; tā kā ikviens 

Savienības priekšlikums par pārskatu 

sniegšana par katru valsti atsevišķi 

galvenokārt ir jābalsta uz ESAO modeli; tā 

kā Savienība var darīt vairāk nekā prasīts 

ESAO pamatnostādnēs un šādu pārskatu 

sniegšanu par katru valsti atsevišķi padarīt 

obligātu un publisku un tā kā Eiropas 

Parlaments 2015. gada 8. jūlija grozījumos 

par priekšlikumu pārskatīt Akcionāru 

tiesību direktīvu
3
 ir balsojis par to, lai 

pārskatu sniegšana par katru valsti 

atsevišķi tiktu pilnībā publiskota; tā kā 

Eiropas Komisija šajā jautājumā laikposmā 

no 2015. gada 17. jūnija līdz 9. septembrim 

rīkoja apspriešanos, lai apzinātu dažādas 

iespējas īstenot pārskatu sniegšanu par 

(i) tā kā lielu multinacionālu uzņēmumu 

darbību lielāka pārredzamība, jo īpaši 

saistībā ar gūto peļņu, samaksātajiem 

peļņas nodokļiem, saņemtajām subsīdijām, 

nodokļu atmaksāšanu, darbinieku skaitu un 

pārvaldītajiem aktīviem, ir būtiska, lai 

nodrošinātu, ka nodokļu pārvaldes BEPS 

problēmu risina efektīvi; tā kā ir jārod 

pareizs līdzsvars starp pārredzamību, 

personas datu aizsardzību un 

komercnoslēpumu, kā arī ir jāņem vērā 

ietekme uz mazākiem uzņēmumiem; tā kā 

viens no šādas pārredzamības ļoti 

būtiskiem aspektiem ir pārskatu sniegšana 

par katru valsti atsevišķi; stresses that 

transparency requirements should be 

designed and implemented in such a way 

that they do not result in EU firms being 

put at a competitive disadvantage; tā kā 

ikviens Savienības priekšlikums par 

pārskatu sniegšana par katru valsti 

atsevišķi galvenokārt ir jābalsta uz ESAO 

modeli; tā kā Savienība var darīt vairāk 

nekā prasīts ESAO pamatnostādnēs un 

šādu pārskatu sniegšanu par katru valsti 

atsevišķi padarīt obligātu un tā kā Eiropas 

Parlaments 2015. gada 8. jūlija grozījumos 

attiecībā uz sarunu mandātu par 

priekšlikumu pārskatīt Akcionāru tiesību 

direktīvu
3
 ir balsojis par to, lai pārskatu 

sniegšana par katru valsti atsevišķi tiktu 
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katru valsti atsevišķi
4
; tā kā 88 % šīs 

apspriešanās dalībnieku, kuri sniedza 

publisku atbildi, norādīja, ka viņi atbalsta 

ar nodokļiem saistītās uzņēmumu 

informācijas publiskošanu; 

__________________ 

3
 Pieņemtie teksti, 8.7.2015., P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

pilnībā publiskota; tā kā Eiropas Komisija 

šajā jautājumā laikposmā no 2015. gada 

17. jūnija līdz 9. septembrim rīkoja 

apspriešanos, lai apzinātu dažādas iespējas 

īstenot pārskatu sniegšanu par katru valsti 

atsevišķi
4
; tā kā 88 % šīs apspriešanās 

dalībnieku, kuri sniedza publisku atbildi, 

norādīja, ka viņi atbalsta ar nodokļiem 

saistītās uzņēmumu informācijas 

publiskošanu; tā kā MVU un uzņēmumi ar 

vidēji lielu kapitālu, kas nav 

multinacionāli uzņēmumi, ir jāatbrīvo no 

šāda pienākuma; 

__________________ 

3
 Pieņemtie teksti, 8.7.2015., P8_TA(2015)0257. 

4
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/furth

er-corporate-tax-transparency/index_en.htm. 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/15 

Grozījums Nr.  15 

Luděk Niedermayer 

PPE 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 

Pielikums – Ieteikums A1 – ievaddaļa 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Eiropas Parlaments vēlreiz aicina Eiropas 

Komisiju darīt visu nepieciešamo, lai līdz 

2016. gada pirmajam ceturksnim visu 

nozaru multinacionāliem uzņēmumiem 

piemērotu prasību sniegt visaptverošus un 

publiskus pārskatus par katru valsti 

atsevišķi (CBC-R).  

Eiropas Parlaments vēlreiz aicina Eiropas 

Komisiju darīt visu nepieciešamo, lai līdz 

2016. gada pirmajam ceturksnim visu 

nozaru multinacionāliem uzņēmumiem 

piemērotu prasību sniegt visaptverošus un 

publiskus pārskatus par katru valsti 

atsevišķi (CBC-R), un vēlreiz uzsver, ka 

MVU un uzņēmumi ar vidēji lielu 

kapitālu, kas nav multinacionāli 

uzņēmumi, ir jāatbrīvo no šāda 

pienākuma. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/16 

Grozījums Nr.  16 

Luděk Niedermayer 

PPE 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 

Pielikums – Ieteikums A1 – otrais ievilkums – jauna daļa pēc pirmās daļas 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 o paaugstinātas pārredzamības prasību 

ietekme uz ES uzņēmumu konkurētspējas 

situāciju vis-à-vis konkurējošiem 

ārpussavienības uzņēmumiem; 

Or. en 

 

 


