
AM\1176388LV.docx PE635.313v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

6.2.2019 A8-0048/16

Grozījums Nr. 16
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0048/2019
David Martin
Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku (rezolūcija)
(2018/0093M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
8.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.d pauž bažas par to, ka īpašo 
izņēmumu pantā (8.55.) ir skaidri minēti 
izņēmumi, kurus var pieļaut to 
pakalpojumu jomā, kas ietverti valsts 
pensiju plānā vai tiesību aktos noteiktā 
sociālās drošības sistēmā — īpaši tādēļ, ka 
ka nav sniegts šādu izņēmumu 
pieļaušanas pamatojums;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/17

Grozījums Nr. 17
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0048/2019
David Martin
Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku (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; 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; norāda, ka 
Singapūra sava slepenības līmeņa dēļ 
ierindojas piektajā vietā fiskālā 
taisnīguma tīkla (Tax Justice Network) 
izstrādātajā finanšu slepenības indeksā; 
uzsver — neraugoties uz visiem 
centieniem apkarot nodokļu apiešanu un 
maksājamās nodokļu summas nelikumīgu 
samazināšanu, Singapūra joprojām ir 
nodokļu oāze;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/18

Grozījums Nr. 18
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Emmanuel 
Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0048/2019
David Martin
Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku (rezolūcija)
(2018/0093M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a norāda, ka banku starpniecība 
ārzonas shēmu izveidē ir būtiski 
samazinājusies kopš 2007. gada, kad tika 
atklāts, ka bankas plašā mērogā veicina 
2005. gada Eiropas Uzkrājumu direktīvas 
noteikumu apiešanu; norāda, ka banku 
starpniecību ārzonas vienībās kopš 
2008. gada ir samazinājis arī reputācijas 
un regulējuma risks pēc finanšu krīzes; 
tomēr atzīst, ka statistikas dati pasaules 
mērogā liecina, ka vismaz līdz 
2014. gadam nav novērota vispārēja 
līdzekļu novirzīšanas caur nodokļu oāzēm 
samazināšanās, bet gan drīzāk izmantoto 
jurisdikciju un instrumentu 
reorganizācija; norāda, ka līdz ar 
pakāpenisku no ienākumiem izcelsmes 
vietā ieturētā nodokļa pieaugumu 
Luksemburgā, Austrijā un Beļģijā (līdz 
2009. gadam) no 15 % 2005. gadā līdz 
20 % 2008. gadā un 35 % 2011. gadā 
ārzonu naudas līdzekļi arvien vairāk tika 
novirzīti pastkastītes uzņēmumiem tādās 
jurisdikcijās kā Bahamu salas, Singapūra 
un Honkonga; tomēr norāda, ka saskaņā 
ar “Panamas dokumentiem” 
starpniecības darījumdarbību ir 
pārņēmušas citas profesijas, proti, juristi;
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6.2.2019 A8-0048/19

Grozījums Nr. 19
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0048/2019
David Martin
Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku (rezolūcija)
(2018/0093M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts – 1. daļa (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

mudina abas puses tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības nodaļā paredzēt uz 
sankcijām balstītu mehānismu;

Or. en
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6.2.2019 A8-0048/20

Grozījums Nr. 20
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0048/2019
David Martin
Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku (rezolūcija)
(2018/0093M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. apstiprina, ka puses ir apņēmušās 
ieguldīt pūles, lai ratificētu un efektīvi 
īstenotu SDO pamatkonvencijas; pieņem 
zināšanai Singapūras valdības līdz šim 
sniegto informāciju par to, kā tā ievēro trīs 
vēl neratificētās SDO pamatkonvencijas, 
proti, par biedrošanās brīvību un tiesību 
apvienoties aizsardzību, par diskrimināciju 
un par piespiedu darbu, un aicina 
Singapūru ciešāk sadarboties ar SDO, lai 
pakāpeniski nodrošinātu pilnīgu atbilstību 
šo konvenciju saturam un beigu beigās 
saprātīgā termiņā tās ratificētu;

15. apstiprina, ka puses ir apņēmušās 
ieguldīt pūles, lai ratificētu un efektīvi 
īstenotu SDO pamatkonvencijas; pieņem 
zināšanai Singapūras valdības līdz šim 
sniegto informāciju par to, kā tā ievēro trīs 
vēl neratificētās SDO pamatkonvencijas, 
proti, par biedrošanās brīvību un tiesību 
apvienoties aizsardzību, par diskrimināciju 
un par piespiedu darbu, un aicina 
Singapūru ciešāk sadarboties ar SDO, lai 
pakāpeniski nodrošinātu pilnīgu atbilstību 
šo konvenciju saturam un beigu beigās tās 
ratificētu pirms šī BTN stāšanās spēkā;
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6.2.2019 A8-0048/21

Grozījums Nr. 21
Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Eleonora 
Forenza, Emmanuel Maurel
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0048/2019
David Martin
Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku (rezolūcija)
(2018/0093M(NLE))

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk 
izmantot nolīguma vispārīgās pārskatīšanas 
klauzulu, lai stiprinātu darba un vides 
noteikumu izpildāmību, izpildes 
nodrošināšanas metodēs kā galējo līdzekli 
iekļaujot sankciju mehānisma 
piemērošanas iespēju;

21. aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk 
izmantot nolīguma vispārīgās pārskatīšanas 
klauzulu, lai stiprinātu darba un vides 
noteikumu izpildāmību, izpildes 
nodrošināšanas metodēs iekļaujot sankciju 
mehānisma piemērošanas iespēju;

Or. en


