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20.3.2019 A8-0170/13

Grozījums Nr. 13
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
306. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

306. ar bažām norāda, ka trešās valstis 
var izskaust prasībām neatbilstošus 
nodokļu režīmus, bet aizstāt tos ar 
jauniem – iespējams, kaitējošiem ES; 
uzsver, ka tas tā jo īpaši varētu būt Šveices 
gadījumā; aicina Padomi pienācīgi izvērtēt 
Šveici un citas trešās valstis147, kas ievieš 
līdzīgas izmaiņas tiesību aktos148;

_______________
147 Tostarp Andoru, Lihtenšteinu un 
Sanmarīno.
148 TAX3 atklātā uzklausīšana par Šveici 
nodokļu lietās un saistībā ar cīņu pret 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, 
2018. gada 1. oktobris, un viedokļu 
apmaiņa ar Rīcības kodeksa jautājumu 
grupas (uzņēmējdarbības nodokļi) 
priekšsēdētāju Fabrizia Lapecorella, 
2018. gada 10. oktobris.

306. ar bažām norāda, ka trešās valstis 
var izskaust prasībām neatbilstošus 
nodokļu režīmus, bet aizstāt tos ar 
jauniem – iespējams, kaitējošiem ES; 
uzsver, ka tas tā jo īpaši varētu būt Šveices 
gadījumā; aicina Padomi pienācīgi izvērtēt 
Šveici un citas trešās valstis147, kas ievieš 
līdzīgas izmaiņas tiesību aktos148;

_______________
147 Tostarp Andoru un Lihtenšteinu.
148 TAX3 atklātā uzklausīšana par Šveici 
nodokļu lietās un saistībā ar cīņu pret 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, 
2018. gada 1. oktobris, un viedokļu 
apmaiņa ar Rīcības kodeksa jautājumu 
grupas (uzņēmējdarbības nodokļi) 
priekšsēdētāju Fabrizia Lapecorella, 
2018. gada 10. oktobris.

Or. en



AM\1180184LV.docx PE637.644v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

20.3.2019 A8-0170/14

Grozījums Nr. 14
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
307.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 307a. atzinīgi vērtē to, ka 2019. gada 
12. martā saraksts tika pārskatīts1a; 
atzinīgi vērtē to, ka ir publicēts sīki 
izstrādāts to jurisdikciju saistību un 
reformu novērtējums, kuras tika iekļautas 
II pielikumā, kad 2017. gada 5. decembrī 
tika publicēts pirmais ES saraksts; 
atzinīgi vērtē to, ka, pateicoties apņēmīgai 
rīcībai 2017. gadā, tās jurisdikcijas, kas 
agrāk bija iekļautas II pielikumā, tagad 
iekļautas I pielikumā, ja attiecīgās 
reformas nav ieviestas līdz 2018. gada 
beigām vai saskaņotajā termiņā;
_________________
1a Pārskatītais ES saraksts ar 
jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos 
nesadarbojas. Padomes 2019. gada 12, 
marta secinājumi 7441/19.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/15

Grozījums Nr. 15
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
312. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

312. atgādina, ka Eiropas Komisija ir 
kritizējusi septiņas dalībvalstis151 — 
Beļģiju, Kipru, Ungāriju, Īriju, 
Luksemburgu, Maltu un Nīderlandi — par 
trūkumiem to nodokļu sistēmās, kas 
atvieglo agresīvu nodokļu plānošanu, 
apgalvojot, ka šo valstu politika nodokļu 
jomā apdraud Eiropas vienotā tirgus 
integritāti; uzskata, ka šīs jurisdikcijas var 
uzskatīt arī par agresīvas nodokļu 
plānošanas veicinātājām visā pasaulē;

_____________
151 Ziņojums par Beļģiju. 2018.gads. 
Ziņojums par Kipru. 2018.gads. Ziņojums 
par Ungāriju. 2018.gads. Ziņojums par 
Īriju. 2018.gads. Ziņojums par 
Luksemburgu. 2018.gads. Ziņojums par 
Maltu. 2018.gads. Ziņojums par 
Nīderlandi. 2018.gads.

312. atgādina, ka Eiropas Komisija ir 
kritizējusi septiņas dalībvalstis151 — 
Beļģiju, Kipru, Ungāriju, Īriju, 
Luksemburgu, Maltu un Nīderlandi — par 
trūkumiem to nodokļu sistēmās, kas 
atvieglo agresīvu nodokļu plānošanu, 
apgalvojot, ka šo valstu politika nodokļu 
jomā apdraud Eiropas vienotā tirgus 
integritāti; uzskata, ka šīs jurisdikcijas var 
uzskatīt arī par agresīvas nodokļu 
plānošanas veicinātājām visā pasaulē; 
uzsver, ka Komisija ir atzinusi, ka pēc 
Komisijas kritikas dažas no minētajām 
dalībavlstīm ir veikušas pasākumus, lai 
uzlabotu savas nodokļu sistēmas 151a;
_____________
151 Ziņojums par Beļģiju. 2018.gads. 
Ziņojums par Kipru. 2018.gads. Ziņojums 
par Ungāriju. 2018.gads. Ziņojums par 
Īriju. 2018.gads. Ziņojums par 
Luksemburgu. 2018.gads. Ziņojums par 
Maltu. 2018.gads. Ziņojums par 
Nīderlandi. 2018.gads.
151a Ziņojums par Beļģiju. 2019.gads; 
Ziņojums par Kipru. 2019.gads; Ziņojums 
par Ungāriju. 2019.gads; Ziņojums par 
Īriju. 2019.gads; Ziņojums par 



AM\1180184LV.docx PE637.644v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Luksemburgu. 2019.gads; Ziņojums par 
Maltu. 2019.gads; Ziņojums par 
Nīderlandi. 2019.gads.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/16

Grozījums Nr. 16
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
313. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

313. gaida paredzamo ES sarakstu 
pārskatīšanu 2019. gada pirmajā 
ceturksnī; prasa Padomei publicēt sīki 
izstrādātu to jurisdikciju saistību 
novērtējumu, kuras brīvprātīgi apņēmās 
veikt reformas un tika iekļautas 
II pielikumā, kad 2017. gada 5. decembrī 
tika publicēts pirmais ES saraksts; 
pieprasa, lai tās jurisdikcijas, kas 
iekļautas II pielikumā, pateicoties 
saistībām, ko tās uzņēmušās 2017. gadā, 
tiktu iekļautas I pielikumā, ja attiecīgās 
reformas nav ieviestas līdz 2018. gada 
beigām vai saskaņotajā termiņā;

313. prasa Padomei publicēt sīki 
izstrādātu to jurisdikciju saistību 
novērtējumu, kuras brīvprātīgi apņēmās 
veikt reformas un tika iekļautas 
II pielikumā, kad 2017. gada 5. decembrī 
tika publicēts pirmais ES saraksts;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/17

Grozījums Nr. 17
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
320. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

320. aicina Eiropas finanšu iestādes153 
izskatīt iespēju piemērot stingrākas un 
uzlabotas uzticamības pārbaudes katram 
projektam atsevišķi jurisdikcijās, kas 
iekļautas ES saraksta II pielikumā, lai 
izvairītos no tā, ka ES finansējums tiek 
ieguldīts vai novirzīts ar tādu struktūru 
starpniecību trešās valstīs, kuras neatbilst 
ES nodokļu standartiem; norāda, ka EIB ir 
paziņojusi par savu jauno neatbilstīgu 
jurisdikciju politiku, un aicina regulāri 
atjaunināt šo politiku un iekļaut 
pastiprinātas pārredzamības prasības 
saskaņā ar ES standartiem;

_______________
153 Proti, Eiropas Investīciju banku un 
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
banku.

320. aicina Eiropas finanšu iestādes153 
izskatīt iespēju piemērot stingrākas un 
uzlabotas uzticamības pārbaudes katram 
projektam atsevišķi jurisdikcijās, kas 
iekļautas ES saraksta II pielikumā, lai 
izvairītos no tā, ka ES finansējums tiek 
ieguldīts vai novirzīts ar tādu struktūru 
starpniecību trešās valstīs, kuras neatbilst 
ES nodokļu standartiem; norāda, ka EIB ir 
paziņojusi par savu jauno grupas nostāju 
pret vāji regulētām, nepārredzamām un 
nesadarbīgām jurisdikcijām un labu 
nodokļu pārvaldību, un aicina regulāri 
atjaunināt šo politiku un iekļaut 
pastiprinātas pārredzamības prasības 
saskaņā ar ES standartiem; aicina EIB 
publicēt jauno politiku, tiklīdz tā 
pieņemta; aicina visām Eiropas finanšu 
iestādēm nodrošināt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus un piemērot 
vienādus standartus;
_______________
153 Proti, Eiropas Investīciju banku un 
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 
banku.

Or. en


