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Grozījums Nr. 93
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo, Mady Delvaux
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
235. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

235. aicina izvērtēt ilgtermiņa mērķus, 
kas palīdzētu uzlabot noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanas satvaru un kas 
minēti Pārdomu dokumentā par 
iespējamajiem elementiem ceļvedī 
netraucētai sadarbībai nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas prudenciālo 
uzraudzītāju starpā Eiropas Savienībā126, 
piemēram, mērķi izveidot ES līmeņa 
mehānismu, lai labāk koordinētu finanšu 
nozares struktūru uzraudzītājus noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanas jomā, it īpaši 
situācijās, kad iespējamai noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijai un terorisma 
finansēšanai var būt pārrobežu ietekme, un 
mērķi panākt noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanas uzraudzības 
iespējamu centralizāciju, iesaistot esošu vai 
jaunu Savienības struktūru, kura ir 
pilnvarota panākt saskaņotu noteikumu un 
prakses īstenošanu; uzskata, ka, ja šis 
mehānisms ir izveidots, tam būtu jāpiešķir 
pietiekami cilvēkresursi un finanšu resursi, 
lai tā varētu efektīvi pildīt savas funkcijas;

__________________
126 Reflection paper on possible elements 
of a Roadmap for seamless cooperation 

235. aicina izvērtēt ilgtermiņa mērķus, 
kas palīdzētu uzlabot noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanas satvaru un kas 
minēti Pārdomu dokumentā par 
iespējamajiem elementiem ceļvedī 
netraucētai sadarbībai nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas prudenciālo 
uzraudzītāju starpā Eiropas Savienībā126, 
piemēram, mērķi izveidot ES līmeņa 
mehānismu, lai labāk koordinētu finanšu 
nozares struktūru uzraudzītājus noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanas jomā, it īpaši 
situācijās, kad iespējamai noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijai un terorisma 
finansēšanai var būt pārrobežu ietekme, un 
mērķi panākt noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanas uzraudzības 
iespējamu centralizāciju, iesaistot esošu vai 
jaunu Savienības struktūru, kura ir 
pilnvarota panākt saskaņotu noteikumu un 
prakses īstenošanu; atbalsta turpmākus 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
uzraudzīnas centralizācijas centienus un 
uzskata, ka, ja šis mehānisms ir izveidots, 
tam būtu jāpiešķir pietiekami cilvēkresursi 
un finanšu resursi, lai tā varētu efektīvi 
pildīt savas funkcijas;

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
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between Anti Money Laundering and 
Prudential Supervisors in the European 
Union, 2018. gada 31. augusts.

__________________
126 Reflection paper on possible elements 
of a Roadmap for seamless cooperation 
between Anti Money Laundering and 
Prudential Supervisors in the European 
Union, 2018. gada 31. augusts.

Or. en

https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/09/Reflection-paper-on-elements-of-a-Roadmap-for-seamless-cooperation-betwe....pdf
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Grozījums Nr. 94
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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
303. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

303. atzinīgi vērtē Rīcības kodeksa 
jautājumu grupas nesen sniegtos taisnīgas 
nodokļu politikas kritērijus, it īpaši 
attiecībā uz ekonomiskās būtības 
neesamību jurisdikcijās, kurās nepiemēro 
uzņēmumu ienākuma nodokli vai piemēro 
nulles līmenim tuvu šā nodokļa likmi; 
aicina dalībvalstis veikt darbu, lai 
pakāpeniski uzlabotu ES kritērijus attiecībā 
uz sarakstu izveidi, lai aptvertu visu veidu 
kaitīgo praksi nodokļu jomā144;

__________________
144 Taisnīgas nodokļu politikas kritēriji 
Nr. 2.1. un 2.2., Padomes 2016. gada 
8. novembra secinājumi 14166/16.

303. atzinīgi vērtē Rīcības kodeksa 
jautājumu grupas nesen sniegtos taisnīgas 
nodokļu politikas kritērijus, it īpaši 
attiecībā uz ekonomiskās būtības 
neesamību jurisdikcijās, kurās nepiemēro 
uzņēmumu ienākuma nodokli vai piemēro 
nulles līmenim tuvu šā nodokļa likmi; 
aicina dalībvalstis veikt darbu, lai 
pakāpeniski uzlabotu ES kritērijus attiecībā 
uz sarakstu izveidi, lai aptvertu visu veidu 
kaitīgo praksi nodokļu jomā144, proti, 
iekļaujot detalizētu ekonomisko analīzi, 
kurā kā atsevišķi kritēriji būtu izmantota 
nodokļu apiešanas veicināšana, 0 % likme 
vai tas, ka uzņēmumu nodokļa nav vispār;
__________________
144 Taisnīgas nodokļu politikas kritēriji 
Nr. 2.1. un 2.2., Padomes 2016. gada 
8. novembra secinājumi 14166/16.

Or. en

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/en/pdf


AM\1180260LV.docx PE637.644v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

20.3.2019 A8-0170/95

Grozījums Nr. 95
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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
310. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

310. atgādina par pētījumu, kurš 
pierādīja, ka nodokļu apiešana, izmantojot 
sešas ES dalībvalstis rada 42,8 miljardu 
zaudējumu nodokļu ieņēmumos pārējās 
22 dalībvalstīs150, kas nozīmē to, ka šo 
valstu neto maksājumu situāciju var atsvērt 
zaudējumi, ko tās rada citu dalībvalstu 
nodokļu bāzē;

__________________
150 "The missing profits of nations" by T. 
Torslov, L. Wier and G. Zucman (Valstu 
neesošā peļņa) pirmajā daļā ir norādīts, ka, 
izmantojot mūsdienīgos makroekonomikas 
un maksājumu bilancē publicētos datus, 
nodokļu ieņēmumi globāli gadā ir aptuveni 
200 miljardi USD, bet ārvalstu tiešie 
ieguldījumi (ĀTI), kas novirzīti caur 
nodokļu oāžu jurisdikcijām, ir robežās no 
10 līdz 30 % no ĀTI kopējā apjoma. Šie 
skaitļi krietni vien pārsniedz aplēses, kas 
līdz šim iegūtas, izmantojot citas metodes.

310. atgādina par pētījumu, kurš 
pierādīja, ka nodokļu apiešana, izmantojot 
sešas ES dalībvalstis rada 42,8 miljardu 
zaudējumu nodokļu ieņēmumos pārējās 
22 dalībvalstīs150, kas nozīmē to, ka šo 
valstu neto maksājumu situāciju var atsvērt 
zaudējumi, ko tās rada citu dalībvalstu 
nodokļu bāzē; norāda, piemēram, ka 
Nīderlande rada neto izmaksas Savienībai 
kopumā 11,2 miljardu EUR apmērā, kas 
nozīmē to, ka šī valsts faktiski atņem 
nodokļus citām dalībvalstīm, no kā gūst 
labumu starptautiskie uzņēmumi un to 
akcionāri;
__________________
150"The missing profits of nations" by T. 
Torslov, L. Wier and G. Zucman (Valstu 
neesošā peļņa) pirmajā daļā ir norādīts, ka, 
izmantojot mūsdienīgos makroekonomikas 
un maksājumu bilancē publicētos datus, 
nodokļu ieņēmumi globāli gadā ir aptuveni 
200 miljardi USD, bet ārvalstu tiešie 
ieguldījumi (ĀTI), kas novirzīti caur 
nodokļu oāžu jurisdikcijām, ir robežās no 
10 līdz 30 % no ĀTI kopējā apjoma. Šie 
skaitļi krietni vien pārsniedz aplēses, kas 
līdz šim iegūtas, izmantojot citas metodes.
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20.3.2019 A8-0170/96

Grozījums Nr. 96
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
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 sistēmas1a; 
norāda, ka nesens veikts pētījums1a 
atzinis, ka piecas ES dalībvalstis ir 
uzņēmumu nodokļu oāzes: Kipra, Īrija, 
Luksemburga, Malta un Nīderlande; 
uzsver, ka kritēriji un metodes, ar kuriem 
šīs dalībvalstis atzītas par oāzēm, ietver 
visaptverošu kaitējošas nodokļu prakses 
novērtējumu, pasākumus, kas veicina 
agresīvu nodokļu plānošanu un 
ekonomisko plūsmu traucēšanu un 
balstās uz Eurostat informāciju, kurā 
ietverta intensīva ienākošo un izejošo tiešo 
ārvalstu investīju, honorāru, procentu un 
dividenžu plūsmu kombinācija; aicina 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
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Komisiju pašlaik, kamēr nav stenotas 
būtiskas nodokļu reformas, vismaz šīs 
piecas dalībvalstis uzskatīt par ES 
nodokļu oāzēm;
__________________
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.
1a Sk. Ziņojums par Beļģiju. 2019.gads; 
Ziņojums par Kipru. 2019.gads; Ziņojums 
par Ungāriju. 2019.gads; Ziņojums par 
Īriju. 2019.gads; Ziņojums par 
Luksemburgu. 2019.gads; Ziņojums par 
Maltu. 2019.gads; Ziņojums par 
Nīderlandi. 2019.gads. 
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fi
le_import/2019-european-semester-
country-report-netherlands_en_0.pdf )
1b 
https://www.oxfam.org/en/research/hook-
how-eu-about-whitewash-worlds-worst-
tax-havens

Or. en

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-belgium-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-cyprus-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-hungary-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-ireland-en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-luxembourg-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-malta-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-netherland-en.pdf

