
 

AM\1081293LV.doc  PE573.386v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

9.12.2015 A8-0349/17 

Grozījums Nr.  17 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL 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 

E apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

E. tā kā TAXE komitejas veiktajā 

izmeklēšanā tika atklāts, ka nodokļu 

nolēmumu prakse notiek ne tikai 

Luksemburgā, bet ir izplatīta visā 

Savienībā; tā kā nodokļu nolēmumu praksi 

var leģitīmi izmantot, lai uzņēmumiem 

nodrošinātu nepieciešamo juridisko 

noteiktību un ierobežotu finanšu risku 

godīgiem uzņēmumiem, taču to var arī 

izmantot ļaunprātīgi, kā arī nodokļu 

apiešanas nolūkā, un, nodrošinot juridisko 

noteiktību tikai atsevišķiem tirgus 

dalībniekiem, var rasties zināma 

nevienlīdzība starp uzņēmumiem, uz 

kuriem šādi nolēmumi attiecas, un 

uzņēmumiem, uz kuriem tādi neattiecas; 

E. tā kā TAXE komitejas veiktajā 

izmeklēšanā tika atklāts, ka nodokļu 

nolēmumu prakse notiek ne tikai 

Luksemburgā, bet ir izplatīta visā 

Savienībā; tā kā TAXE komiteja ir 

konstatējusi daudzus Savienības tiesību 

aktu pārkāpumus tādās jomās kā apmaiņa 

ar informāciju par nodokļu jautājumiem, 

valsts fiskālais atbalsts un īstenas un 

lojālas sadarbības princips, taču TAXE 

komiteja nespēja pilnībā risināt politiskās 

atbildības jautājumu, jo Komisija, 

Padome un dalībvalstis neizrādīja 

pietiekamu vēlmi sadarboties; tā kā 

nodokļu nolēmumu praksi var leģitīmi 

izmantot, lai uzņēmumiem nodrošinātu 

nepieciešamo juridisko noteiktību un 

ierobežotu finanšu risku godīgiem 

uzņēmumiem, taču to var arī izmantot 

ļaunprātīgi, kā arī nodokļu apiešanas 

nolūkā, un, nodrošinot juridisko noteiktību 

tikai atsevišķiem tirgus dalībniekiem, var 

rasties zināma nevienlīdzība starp 

uzņēmumiem, uz kuriem šādi nolēmumi 

attiecas, un uzņēmumiem, uz kuriem tādi 

neattiecas; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/18 

Grozījums Nr.  18 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL 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 

H apsvērums 

 

Motion for a resolution Grozījums Nr. 

H. tā kā valstu politiskie līderi, izņemot 

atsevišķus atzinīgi vērtējamus gadījumus, 

nav bijuši pietiekami pretimnākoši, lai 

novērstu uzņēmumu ienākuma nodokļa 

apiešanu; 

H. tā kā valstu politiskie līderi, izņemot 

atsevišķus atzinīgi vērtējamus gadījumus, 

nav bijuši pietiekami pretimnākoši, lai 

novērstu uzņēmumu ienākuma nodokļa 

apiešanu; tā kā atsevišķas dalībvalstis, 

piemēram, Luksemburga pašreizējā 

Komisijas priekšsēdētāja Ţ. K. Junkera 

vadībā un Nīderlande, kuru pārstāvēja 

agrākais finanšu mistrs un pašreizējais 

Eurogrupas priekšsēdētājs Jerūns 

Deiselblūms, Padomes sanāksmēs aktīvi 

bremzēja — kā to nesen atklāja lielākie 

preses izdevumi — progresa panākšanu 

jautājumā par tādu kaitniecisku nodokļu 

praksi kā „patentlodziņa” reţīmi;  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/19 

Grozījums Nr.  19 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL 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 A3 – 1. ievilkums 

 

Motion for a resolution Grozījums Nr. 

 Šajos dalībvalstu paziņojumos nolūkā 

atbalstīt Rīcības kodeksa jautājumu 

grupas pasākumus kaitnieciskas 

nodokļu prakses apzināšanai ir 

jāiever to būtisko seku analīze, kādas 

citām dalībvalstīm un jaunattīstības 

valstīm radīs jaunie nodokļu 

pasākumi. 

 

 Šajos dalībvalstu paziņojumos nolūkā 

atbalstīt Rīcības kodeksa jautājumu 

grupas pasākumus kaitnieciskas 

nodokļu prakses apzināšanai ir jāiever 

to būtisko seku analīze, kādas citām 

dalībvalstīm un jaunattīstības valstīm 

radīs jaunie nodokļu pasākumi. Šī 

analīze ir jāpublicē, lai ieinteresētās 

personas no valdības, nevalstiskā 

sektora un akadēmiskajām aprindām 

varētu veikt starptautisku 

salīdzināšanu, pamatojoties uz visiem 

pieejamajiem pierādījumiem par 

nodokļu reţīmiem un to materiālo 

ietekmi pārrobeţu mērogā; 

 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/20 

Grozījums Nr.  20 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL 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 A7 – 3. ievilkums 

 

Motion for a resolution Grozījums Nr. 

  šādai aizsardzībai ir jāatbilst 

vispārējai tiesību sistēmai un jābūt 

efektīvai, lai nepieļautu nepamatotu 

tiesisko vajāšanu, ekonomiskas 

sankcijas un diskriminēšanu; 

 šādai aizsardzībai ir jāatbilst 

vispārējai tiesību sistēmai un jābūt 

efektīvai, lai nepieļautu nepamatotu 

tiesisko vajāšanu, ekonomiskas 

sankcijas un diskriminēšanu; 

informatoru aizsardzību nevajadzētu 

mazināt ar pārāk plašu jēdziena 

„komercnoslēpumi” definīciju, kas 

ļautu uzņēmumiem vai iestādēm 

patvaļīgi apklusināt informatorus, 

aizbildinoties ar komercnoslēpumu 

aizsardzību; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/21 

Grozījums Nr.  21 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL 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 B3 – ievadteikums 

 

Motion for a resolution Amendment 

Eiropas Parlaments aicina Eiropas 

Komisiju arī turpmāk sniegt norādījumus 

dalībvalstīm par to, kā īstenot 

“patentlodziņa” reţīmus saskaņā ar 

“grozīto saiknes pieeju”, lai šie režīmi 

nebūtu kaitnieciski.   

Eiropas Parlaments aicina Eiropas 

Komisiju arī turpmāk sniegt norādījumus 

dalībvalstīm par preferenciālu nodokļu 

reţīmiem, tādiem kā “patentlodziņa” 

režīmi.  

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/22 

Grozījums Nr.  22 

Fabio De Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, 

Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL 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 B3 – 1. ievilkums 

 

Motion for a resolution Grozījums Nr. 

 Šādos norādījumos ir skaidri jānosaka, 

ka preferenciāli režīmi, tādi kā 

“patentlodziņi”, ir jābalsta uz “grozīto 

saiknes pieeju”, kā tas noteikts ESAO 

BEPS 5. darbībā, proti, ir jābūt tiešai 

saiknei starp nodokļu atvieglojumiem 

un pakārtotajām pētniecības un 

izstrādes darbībām.  

 Šādos norādījumos ir skaidri jānosaka, 

ka preferenciāli režīmi, tādi kā 

“patentlodziņi”, ir pakāpeniski 

jāatceļ, jo saskaņā ar TAXE 

komitejas ziņojumu pētniecības un 

izstrādes izmaksas jau tagad var 

atbrīvot no nodokļiem, piemērojot 

valstu nodokļu sistēmas, un līdz ar to 

„patentlodziņa” reţīmi nav vajadzīgi. 

Arī pati Komisija savā pētījumā par 

pētniecības un izstrādes iniciatīvām 

uzskata, ka „„patentlodziņa reţīmi”, 

šķiet, vairāk darbojas, lai pārvietotu 

uzņēmumu ienākumus, nevis 

stimulētu inovāciju”
1
, un ir ļoti grūti 

noteikt konkrētu pētniecības darbību 

faktisko ieguldījumu uzņēmumu 

peļņā, kas šādas shēmas padara ļoti 

līdzīgas BEPS darbībām.  

_________ 

1 
 Pētījums par pētniecības un izstrādes 

iniciatīvām, nodokļu dokumenti, Darba 

dokuments Nr. 52-2014, Eiropas 

Komisija. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/23 

Grozījums Nr.  23 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL 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 C3 – ievadteikums 

 

Motion for a resolution Grozījums Nr. 

Eiropas Parlaments aicina Eiropas 

Komisiju iesniegt priekšlikumu par 

pretpasākumu plānu, kas Savienībai un 

dalībvalstīm kā akcionārēm un valsts 

struktūru, banku un finansēšanas 

programmu finansētājām ir jāpiemēro 

attiecībā uz uzņēmumiem, kas izmanto 

nodokļu oāzes nolūkā ieviest agresīvas 

nodokļu plānošanas shēmas un kas līdz ar 

to neievēro Savienības labas nodokļu 

pārvaldības standartus. 

Eiropas Parlaments aicina Eiropas 

Komisiju iesniegt priekšlikumu par 

pretpasākumu plānu, kas Savienībai un 

dalībvalstīm kā akcionārēm un valsts 

struktūru, banku un finansēšanas 

programmu finansētājām ir jāpiemēro 

attiecībā uz uzņēmumiem, kas izmanto 

nodokļu oāzes, konsultē par nodokļu 

oāzēm vai atvieglina to izmantošanu 
nolūkā ieviest agresīvas nodokļu 

plānošanas shēmas un kas līdz ar to 

neievēro Savienības labas nodokļu 

pārvaldības standartus. 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0349/24 

Grozījums Nr.  24 

Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL 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 C3 – 2. ievilkums – 8. punkts (jauns) 

 

Motion for a resolution Grozījums Nr. 

  o gadījumos, ja atkārtoti tiek izmantotas 

nodokļu oāzes vai veicināta to 

izmantošana — sodi un uzņēmējdarbības 

licenču anulēšana, jo īpaši nodokļu 

konsultāciju firmām un finanšu 

pakalpojumu sniedzējiem. 

Or. en 

 

 

 


