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6.2.2019 A8-0048/1

Grozījums Nr. 1
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0048/2019
David Martin
ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija)
(2018/0093M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. saistībā ar finanšu pakalpojumu 
liberalizāciju atgādina, ka nolīgumā ir 
iekļauta piesardzības atkāpe, kura ļauj 
pusēm piesardzības apsvērumu dēļ pieņemt 
vai saglabāt pasākumus un konkrētāk — 
aizsargāt noguldītājus un ieguldītājus un 
nodrošināt pušu finanšu sistēmu integritāti 
un stabilitāti;

8. saistībā ar finanšu pakalpojumu 
liberalizāciju atgādina, ka nolīgumā ir 
iekļauta piesardzības atkāpe, kura ļauj 
pusēm piesardzības apsvērumu dēļ pieņemt 
vai saglabāt pasākumus un konkrētāk — 
aizsargāt noguldītājus un ieguldītājus un 
nodrošināt pušu finanšu sistēmu integritāti 
un stabilitāti; tomēr pauž sašutumu par to, 
ka BTN ierobežo piesardzības atkāpes 
izmantošanu finanšu pakalpojumu jomā, 
liekot veikt nepieciešamības pārbaudi;
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6.2.2019 A8-0048/2

Grozījums Nr. 2
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0048/2019
David Martin
ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija)
(2018/0093M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 8.a atgādina, ka Singapūra ir globāls 
finanšu centrs; tāpēc pauž satraukumu 
par to, ka BTN ir iekļauta ļoti plaša 
finanšu pakalpojumu definīcija, kura 
attiecas arī uz valsts parādu un 
ārpusbiržas atvasināto instrumentu un 
pārvedamo vērtspapīru tirgiem, un ir 
aizliegti sistēmisko risku novēršanas 
pasākumi finanšu sektorā, tādi kā iespēja 
ierobežot finanšu institūciju aktīvus, 
nodalīt privāto klientu un ieguldījumu 
bankas, ierobežot tradicionālo banku 
līdzdalību mazāk regulētu institūciju 
kapitālā, atļaut finanšu iestādes tikai kā 
meitasuzņēmumus vai ļaut izmantot 
atvasinātos instrumentus tikai riska 
mazināšanas nolūkos; uzsver, ka ES 
saistības finanšu pakalpojumu jomā 
varētu mazināt efektivitāti, ar kādu 
darbojas stingrāks ES prudenciālais 
regulējums, piemēram, regula par vienu 
mātesuzņēmumu attiecībā uz kapitāla 
prasībām tādiem ārvalstu finanšu 
pakalpojumu sniedzējiem, kas ir 
sistēmiski nozīmīgi ES;

Or. en



AM\1176294LV.docx PE635.313v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

6.2.2019 A8-0048/3

Grozījums Nr. 3
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0048/2019
David Martin
ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija)
(2018/0093M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 13.a atgādina, ka 8. nodaļā minētās 
saistības attiecībā uz pārrobežu datu 
plūsmām, tostarp saistībā ar finanšu 
pakalpojumiem, nesniedz pietiekamas 
datu privātuma garantijas un neatbilst ES 
datu aizsardzības režīmam; uzsver, ka 
formulējums, ka elektroniskajai 
komercijai “jābūt pilnībā saderīgai ar 
starptautiskajiem datu aizsardzības 
standartiem” nekādā ziņā nav pietiekams, 
lai saglabātu Eiropas datu aizsardzības 
standartus; atgādina, ka elektroniskās 
komercijas nodaļa nevar stāties spēkā, 
kamēr nav panākta vienošanās par datu 
aizsardzību, ar kuru Singapūras standarti 
tiktu paaugstināti līdz ES standartu 
līmenim un ES standarti tiktu pilnībā 
aizsargāti;
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6.2.2019 A8-0048/4

Grozījums Nr. 4
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0048/2019
David Martin
ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija)
(2018/0093M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atzinīgi vērtē to, ka Singapūra 
2017. gada 21. jūnijā parakstīja 
daudzpusējo nolīgumu par kompetentajām 
iestādēm (MCAA), lai īstenotu globālo 
standartu attiecībā uz automātisku nodokļu 
informācijas apmaiņu, un ka 2017. gada 
30. jūnijā tā informēja ESAO par nodomu 
saskaņā ar šo nolīgumu sākt automātisku 
apmaiņu ar visām ES dalībvalstīm, ar 
kurām tai nav divpusēja nolīguma šajā 
jautājumā; norāda, ka Singapūra nav 
iekļauta nedz ES Rīcības kodeksa 
jautājumu grupas “melnajā sarakstā”, 
nedz tās sarakstā ar jurisdikcijām, kas 
nodokļu jomā nesadarbojas, lai gan dažas 
NVO to ir kritizējušas par nodokļu 
atvieglojumu piedāvāšanu uzņēmumiem;

9. atzinīgi vērtē to, ka Singapūra 
2017. gada 21. jūnijā parakstīja 
daudzpusējo nolīgumu par kompetentajām 
iestādēm (MCAA), lai īstenotu globālo 
standartu attiecībā uz automātisku nodokļu 
informācijas apmaiņu, un ka 2017. gada 
30. jūnijā tā informēja ESAO par nodomu 
saskaņā ar šo nolīgumu sākt automātisku 
apmaiņu ar visām ES dalībvalstīm, ar 
kurām tai nav divpusēja nolīguma šajā 
jautājumā; tomēr atgādina, ka neatkarīgas 
NVO, tādas kā Oxfam, ierindo Singapūru 
globālo nodokļu oāžu pelēkajā sarakstā un 
ka BTN būtībā lielākoties atbalsta ES 
bāzētu starptautisku uzņēmumu nodokļu 
apiešanas un peļņas novirzīšanas 
stratēģijas;
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6.2.2019 A8-0048/5

Grozījums Nr. 5
Yannick Jadot
Verts/ALE grupas vārdā

Ziņojums A8-0048/2019
David Martin
ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija)
(2018/0093M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. norāda, ka ES un Singapūras 
partnerības un sadarbības nolīgumā 
Eiropas Savienībai ir paredzēta iespēja 
apturēt BTN, ja Singapūra pārkāpj cilvēka 
pamattiesības;

20. norāda, ka ES un Singapūras 
partnerības un sadarbības nolīgumā 
Eiropas Savienībai ir paredzēta iespēja 
apturēt BTN, ja Singapūra pārkāpj cilvēka 
pamattiesības; šajā sakarībā atgādina par 
vairāku Singapūras valdību represīvo 
attieksmi pret preses brīvību — šajā 
kategorijā Singapūra ierindojas 
“Reportieri bez robežām” izstrādātā 
indeksa 153. vietā no 175 — un pret 
politisko brīvību un pilsoniskajām 
brīvībām — šajās kategorijās minētā 
valsts atrodas šī paša indeksa lejasdaļā; 
atgādina arī to, kas šis partnerības un 
sadarbības nolīguma noteikums, lai tas 
tiktu efektīvi ievērots, būtu jāiekļauj BTN 
preambulā un uz to būtu jāattiecina strīdu 
izšķiršanas mehānisms;

Or. en


