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Grozījums Nr. 1
Monica Luisa Macovei

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka izmaksas, ko Eiropas 
Savienībā rada izvairīšanās no nodokļu 
nomaksas, kopumā ir augstākas nekā visu 
Savienības veselības aprūpes budžetu 
kopsumma un ka, ja nodokļu apiešanu būtu 
iespējams pārtraukt, tad tikai 8,8 gadu laikā 
būtu iespējams segt visus Eiropas 
Savienības deficītus*;

1. norāda, ka saskaņā ar Komisijas 
aplēsēm izvairīšanās no nodokļu 
nomaksas un nodokļu apiešana Eiropas 
Savienībā ik gadu rada zaudējumus 
aptuveni EUR 1 triljona apmērā; uzsver, 
ka izmaksas, ko Eiropas Savienībā rada 
izvairīšanās no nodokļu nomaksas, kopumā 
ir augstākas nekā visu Savienības veselības 
aprūpes budžetu kopsumma, un ja 
izvairīšanos no nodokļu nomaksas būtu 
iespējams pārtraukt, tad tikai 8,8 gadu laikā 
būtu iespējams segt visus Eiropas 
Savienības deficītus1;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Cornelis de Jong, Bart Staes

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

norāda, ka izmaksas, ko Eiropas Savienībā 
rada izvairīšanās no nodokļu nomaksas, 
kopumā ir augstākas nekā visu Savienības 
veselības aprūpes budžetu kopsumma un 
ka, ja nodokļu apiešanu būtu iespējams 
pārtraukt, tad tikai 8,8 gadu laikā būtu 
iespējams segt visus Eiropas Savienības 

norāda, ka izmaksas, ko Eiropas Savienībā 
rada izvairīšanās no nodokļu nomaksas un 
nodokļu apiešana, kopumā ir augstākas 
nekā visu Savienības veselības aprūpes 
budžetu kopsumma, un ja izvairīšanos no 
nodokļu nomaksas un nodokļu apiešanu 
būtu iespējams pārtraukt, tad tikai 8,8 gadu 
laikā būtu iespējams segt visus Eiropas 

                                               
1 Richard Murphy FCA, Tax Research UK: „Closing the European Tax Gap” — ziņojums Eiropas Parlamenta 

sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupai.
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deficītus*; Savienības deficītus1;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Michael Theurer

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka pārredzama un vienkārša 
nodokļu sistēma rada iespēju likvidēt 
birokrātiskos un administratīvos šķēršļus 
un tādējādi samazināt nodokļu 
iekasēšanas izmaksas;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Michael Theurer

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka nodokļu privilēģiju 
likvidēšana paver iespējas vispusīgām 
reformām, kuru mērķis būtu vienkārša, 
saprotama un taisnīga nodokļu sistēma;

Or. de

Grozījums Nr. 5
Jan Mulder

                                                                                                                                                  
1 Richard Murphy FCA, Tax Research UK: „Closing the European Tax Gap” — ziņojums Eiropas Parlamenta 
sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupai.
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka nodokļu oāzes definīcija vairs 
neatbilst pašreizējai situācijai un ka 
(puslīdz) legālie veidi izvairīties no 
nodokļu saistībām vai samazināt to apmēru 
dalībvalstīs kļūst par arvien ierastāku 
praksi — piemēram, tiek lēsts, ka ar 
„pastkastīšu firmu” starpniecību veikto 
pārskaitījumu apmērs Nīderlandē un caur 
Nīderlandi gada laikā sasniedz 
EUR 8000 miljardus;

2. norāda, ka nodokļu oāzes definīcija vairs 
neatbilst pašreizējai situācijai un ka 
(puslīdz) legālie veidi izvairīties no 
nodokļu saistībām vai samazināt to apmēru 
dalībvalstīs kļūst par arvien ierastāku 
praksi; 

Or. en

Grozījums Nr. 6
Cornelis de Jong, Bart Staes

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka nodokļu oāzes definīcija vairs 
neatbilst pašreizējai situācijai un ka 
(puslīdz) legālie veidi izvairīties no 
nodokļu saistībām vai samazināt to apmēru 
dalībvalstīs kļūst par arvien ierastāku 
praksi — piemēram, tiek lēsts, ka ar 
„pastkastīšu firmu” starpniecību veikto 
pārskaitījumu apmērs Nīderlandē un caur 
Nīderlandi gada laikā sasniedz 
EUR 8000 miljardus;

2. norāda, ka nodokļu oāzes definīcija vairs 
neatbilst pašreizējai situācijai un ka 
(puslīdz) legālie veidi izvairīties no 
nodokļu saistībām vai samazināt to apmēru 
dalībvalstīs kļūst par arvien ierastāku 
praksi — piemēram, tiek lēsts, ka ar 
„pastkastīšu firmu” starpniecību veikto 
pārskaitījumu apmērs Nīderlandē un caur 
Nīderlandi gada laikā sasniedz EUR 
8000 miljardus, neraugoties uz to, ka 
Nīderlandes parlaments nesen pieņēma 
rezolūciju, kurā nosodīta Nīderlandes 
nosaukšana par nodokļu oāzi1;

Or. en

                                               
1 R. van Vliet rezolūcija Nr. 35 (25087).
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Grozījums Nr. 7
Marta Andreasen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka nodokļu oāzes definīcija 
vairs neatbilst pašreizējai situācijai un ka 
(puslīdz) legālie veidi izvairīties no 
nodokļu saistībām vai samazināt to apmēru 
dalībvalstīs kļūst par arvien ierastāku 
praksi — piemēram, tiek lēsts, ka ar 
„pastkastīšu firmu” starpniecību veikto 
pārskaitījumu apmērs Nīderlandē un caur 
Nīderlandi gada laikā sasniedz 
EUR 8000 miljardus;

2. norāda, ka legāli veidi izvairīties no 
nodokļu saistībām vai samazināt to apmēru 
dalībvalstīs kļūst par arvien ierastāku 
praksi, un tās ir tiešas un apzināti 
plānotas vienotā tirgus darbības sekas —
piemēram, tiek apgalvots, ka ar 
„pastkastīšu firmu” starpniecību veikto 
pārskaitījumu apmērs Nīderlandē un caur 
Nīderlandi gada laikā sasniedz 
EUR 8000 miljardus;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Michael Theurer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka lielāko uzņēmumu 
izvairīšanās no nodokļu nomaksas lielos 
apmēros graujoši ietekmē mazāku 
uzņēmumu un pat atsevišķu personu 
attieksmi pret nodokļu nomaksu, jo šāda 
rīcība vedina uzskatīt, ka izvairīšanās no 
nodokļu nomaksas ir vispārpieņemta 
norma; 

3. uzsver, ka lielāko uzņēmumu 
izvairīšanās no nodokļu nomaksas lielos 
apmēros graujoši ietekmē mazāku 
uzņēmumu un pat atsevišķu personu 
attieksmi pret nodokļu nomaksu, jo šāda 
rīcība vedina uzskatīt, ka izvairīšanās no 
nodokļu nomaksas ir vispārpieņemta 
norma; uzsver, ka sarežģītas, 
nepārredzamas nodokļu sistēmas sekmē 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 
krāpšanu nodokļu jomā un ka 
nepārskatāms tiesiskais regulējums 
nodokļu jomā uzņēmumiem un 
iedzīvotājiem paver iespējas, elastīgi 
interpretējot nodokļu likumus, samazināt 
savu nodokļu slogu uz citu rēķina;
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Or. de

Grozījums Nr. 9
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka lielāko uzņēmumu 
izvairīšanās no nodokļu nomaksas lielos 
apmēros graujoši ietekmē mazāku 
uzņēmumu un pat atsevišķu personu 
attieksmi pret nodokļu nomaksu, jo šāda 
rīcība vedina uzskatīt, ka izvairīšanās no 
nodokļu nomaksas ir vispārpieņemta 
norma;

3. uzsver, ka lielāko uzņēmumu 
izvairīšanās no nodokļu nomaksas lielos 
apmēros graujoši ietekmē mazāku 
uzņēmumu un pat atsevišķu personu 
attieksmi pret nodokļu nomaksu, jo šāda 
rīcība vedina uzskatīt, ka izvairīšanās no 
nodokļu nomaksas ir vispārpieņemta 
norma, un šī izvairīšanās no nodokļu 
nomaksas cita starpā ir iemesls, kādēļ 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem tiek uzlikts 
vēl lielāks nodokļu slogs;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Cornelis de Jong, Bart Staes

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka lielāko uzņēmumu 
izvairīšanās no nodokļu nomaksas lielos 
apmēros graujoši ietekmē mazāku 
uzņēmumu un pat atsevišķu personu 
attieksmi pret nodokļu nomaksu, jo šāda 
rīcība vedina uzskatīt, ka izvairīšanās no 
nodokļu nomaksas ir vispārpieņemta 
norma;

3. uzsver, ka lielāko uzņēmumu 
izvairīšanās no nodokļu nomaksas un 
nodokļu apiešana lielos apmēros graujoši 
ietekmē mazāku uzņēmumu un pat 
atsevišķu personu attieksmi pret nodokļu 
nomaksu, jo šāda rīcība vedina uzskatīt, ka 
izvairīšanās no nodokļu nomaksas un 
nodokļu apiešana ir vispārpieņemtas 
normas;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Marta Andreasen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka lielāko uzņēmumu 
izvairīšanās no nodokļu nomaksas lielos 
apmēros graujoši ietekmē mazāku
uzņēmumu un pat atsevišķu personu 
attieksmi pret nodokļu nomaksu, jo šāda 
rīcība vedina uzskatīt, ka izvairīšanās no 
nodokļu nomaksas ir vispārpieņemta 
norma;

3. norāda, ka lielāko uzņēmumu īstenota 
nodokļu apiešana var negatīvi ietekmēt 
MVU un atsevišķu personu attieksmi pret 
nodokļu nomaksu, jo tiem ir mazāk iespēju 
izdevīgi izmantot pieejamos instrumentus, 
un tas var sekmēt to, ka izvairīšanās no 
nodokļu nomaksas kļūtu par pieņemamu 
risinājumu arī MVU un privātpersonām;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka uzņēmumi, kuri 
izvairīšanos no nodokļu nomaksas 
izmanto kā uzņējdarbības stratēģiju 
(tostarp daudzi nelieli un elastīgāki 
uzņēmumi), gūst priekšrocības, negodīgi 
konkurējot ar ekstravertiem 
uzņēmumiem, kuri nevar īstenot līdzīgu 
praksi, un tādējādi galu galā tiek 
iedragāta dalībvalstu konkurētspēja;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Monica Luisa Macovei

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka milzīgās summas, ko, 
pamatojoties uz nolīgumiem, Savienībai 
samaksāja lielie tabakas ražošanas 
uzņēmumi, netika izmantotas pasākumiem 
un programmām krāpšanas apkarošanas 
jomā, bet gan tās 90 % apmērā 
„konfiscēja” dalībvalstis, kuras minētos 
līdzekļus iekļāva kā ieņēmumus savos 
budžetos;

4. pauž nožēlu, ka no milzīgajām 
summām, ko, pamatojoties uz nolīgumiem, 
Savienībai samaksāja lielie tabakas 
ražošanas uzņēmumi, tikai 9,7 % ir 
izmantoti pasākumiem un programmām 
krāpšanas apkarošanas jomā, bet atlikušos 
90,3 % dalībvalstis iekļāva kā ieņēmumus 
savos budžetos, taču šie līdzekļi netika 
nepārprotami novirzīti programmām un 
darbībām saistībā ar krāpšanas 
apkarošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Marta Andreasen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pauž nožēlu, ka milzīgās summas, ko, 
pamatojoties uz nolīgumiem, Savienībai 
samaksāja lielie tabakas ražošanas 
uzņēmumi, netika izmantotas pasākumiem 
un programmām krāpšanas apkarošanas 
jomā, bet gan tās 90 % apmērā 
„konfiscēja” dalībvalstis, kuras minētos 
līdzekļus iekļāva kā ieņēmumus savos 
budžetos;

4. norāda, ka liela daļa no summām, ko, 
pamatojoties uz nolīgumiem, Savienībai 
samaksāja lielie tabakas ražošanas 
uzņēmumi, tika pienācīgi atgrieztas 
dalībvalstīs, kur tās zināmā mērā būtu 
iespējams izmantot kā ieguldījumu 
deficīta mazināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Marta Andreasen

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka izvairīšanās no pievienotās 
vērtības nodokļa (PVN) nomaksas tieši 
ietekmē gan dalībvalstu ekonomiku, gan 
Eiropas Savienības budžetu;atgādina, ka —
citējot Revīzijas palātu — „PVN 
nemaksāšana skar dalībvalstu finanšu 
intereses. Tā ietekmē ES budžetu, mazinot 
PVN pašu resursus. Šos zaudējumus 
kompensē ar NKI pašu resursiem, radot 
novirzes atsevišķu dalībvalstu iemaksās ES 
budžetā. Turklāt krāpšana nodokļu jomā 
traucē iekšējā tirgus darbību un rada 
šķēršļus godīgai konkurencei”;

5. tomēr norāda, ka — tā kā PVN ir daļa 
no pašu resursiem — izvairīšanās no 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 
nomaksas visnotaļ tieši ietekmē gan 
dalībvalstu ekonomiku, gan Eiropas 
Savienības budžetu; atgādina, ka — citējot 
Revīzijas palātu — „PVN nemaksāšana 
skar dalībvalstu finanšu intereses. Tā 
ietekmē ES budžetu, mazinot PVN pašu 
resursus. Šos zaudējumus kompensē ar 
NKI pašu resursiem, radot novirzes 
atsevišķu dalībvalstu iemaksās ES budžetā. 
Turklāt krāpšana nodokļu jomā traucē 
iekšējā tirgus darbību un rada šķēršļus 
godīgai konkurencei”1;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Jan Mulder

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka PVN iekasēšanas modelis nav 
mainīts kopš šā nodokļa ieviešanas; uzsver, 
ka, ņemot vērā daudzās pārmaiņas tehnikas 
un ekonomikas vidē, šis modelis ir 
novecojis, tādēļ tā izmantošana rada 
būtiskus zaudējumus muitas nodokļa, PVN 
un akcīzes nodokļa jomā;

7. norāda, ka PVN iekasēšanas modelis nav 
mainīts kopš šā nodokļa ieviešanas; uzsver, 
ka, ņemot vērā daudzās pārmaiņas tehnikas 
un ekonomikas vidē, šis modelis ir 
novecojis, tādēļ tā izmantošana rada 
būtiskus PVN zaudējumus;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Marta Andreasen

                                               
1 Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 13/2011, 11. lpp., 5. punkts.
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Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka PVN iekasēšanas modelis 
nav mainīts kopš šā nodokļa ieviešanas; 
uzsver, ka, ņemot vērā daudzās pārmaiņas 
tehnikas un ekonomikas vidē, šis modelis ir 
novecojis, tādēļ tā izmantošana rada 
būtiskus zaudējumus muitas nodokļa, 
PVN un akcīzes nodokļa jomā;

7. norāda, ka PVN iekasēšanas modelis 
kopš šā nodokļa ieviešanas lielā mērā 
palicis nemainīgs; norāda, ka, ņemot vērā 
daudzās pārmaiņas tehnikas un 
ekonomikas vidē, šis modelis, iespējams, ir 
novecojis; uzskata, ka būtu jāizskata citas 
iespējas, kas nodrošinātu zemākas 
atbilstības ievērošanas izmaksas un būtu 
taisnīgākas;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Monica Luisa Macovei

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka trūkumi dalībvalstu 
nodokļu administrāciju pārrobežu 
sadarbībā vājina Eiropas Savienības PVN 
tiesiskā regulējuma pareizu īstenošanu, 
sekmē krāpšanos un organizēto 
noziedzību un rada ievērojamus 
zaudējumus, kā, piemēram, zaudējumus, 
kuri saistīti ar 42. muitas procedūras 
atšķirīgo piemērošanu; pauž nožēlu par 
to, ka PVN reģistrācijas numuru apstrāde 
muitas iestādēs nenorisinās vienotā veidā;
uzskata, ka, izmantojot Eiropas mēroga 
nodokļu reģistrācijas numuru, tiktu 
nodrošināta lielāka pārredzamība un 
viendabīgums 42. muitas procedūras 
pārvaldībā; tādēļ mudina Komisiju 
iespējami drīz sākt ietekmes novērtējuma 
izstrādi šajā jautājumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Marta Andreasen

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. pauž nožēlu, ka Padomē joprojām ir 
iestrēgusi divu svarīgu iniciatīvu 
izskatīšana, kuru mērķis ir apkarot 
krāpšanu PVN jomā, proti, priekšlikums 
Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ātrās 
reaģēšanas mehānismu pret krāpšanu PVN 
jomā groza Direktīvu 2006/112/EK par 
kopējo pievienotās vērtības nodokļa 
sistēmu (COM(2012)0428), un 
priekšlikums Padomes direktīvai par 
grozījumiem Direktīvā 2006/112/EK 
attiecībā uz fakultatīvu un pagaidu 
apgrieztas maksāšanas sistēmas 
piemērošanu attiecībā uz noteiktu preču un 
pakalpojumu piegādi ar paaugstinātu 
krāpšanas risku (COM(2009)0511);

8. norāda, ka Padomē joprojām ir 
iestrēgusi divu svarīgu iniciatīvu
izskatīšana, kuru mērķis ir apkarot 
krāpšanu PVN jomā, proti, priekšlikums 
Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ātrās 
reaģēšanas mehānismu pret krāpšanu PVN 
jomā groza Direktīvu 2006/112/EK par 
kopējo pievienotās vērtības nodokļa 
sistēmu (COM(2012)0428), un 
priekšlikums Padomes direktīvai par 
grozījumiem Direktīvā 2006/112/EK 
attiecībā uz fakultatīvu un pagaidu 
apgrieztas maksāšanas sistēmas 
piemērošanu attiecībā uz noteiktu preču un 
pakalpojumu piegādi ar paaugstinātu 
krāpšanas risku (COM(2009)0511);

Or. en

Grozījums Nr. 20
Marta Andreasen

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka pareizai muitas sistēmas 
darbībai ir tieša ietekme uz PVN 
aprēķināšanu; pauž dziļas bažas par to, ka 
muitas kontroles Eiropas Savienībā 
nenotiek, kā pienākas, un rezultātā veidojas 
ievērojami PVN zaudējumi*;uzskata, ka ir 

9. norāda, ka pareizai muitas sistēmas 
darbībai ir tieša ietekme uz PVN 
aprēķināšanu; pauž bažas par to, ka muitas 
kontroles Eiropas Savienībā, iespējams,
nenotiek, kā pienākas, un rezultātā veidojas 
ievērojami PVN zaudējumi1; uzskata, ka ir 

                                               
1 Revīzijas palāta Īpašajā ziņojumā Nr. 13/2011 konstatēja, ka 2009. gadā revidētajās septiņās dalībvalstīs 
42. muitas procedūras piemērošana vien ir radījusi ekstrapolētus zaudējumus aptuveni EUR 2200 miljonu 
apmērā, kas atbilst 29 % no PVN, kuru teorētiski uzliek ar nodokli apliekamajai summai attiecībā uz visām 



AM\927988LV.doc 13/19 PE506.067v01-00

LV

nepieņemami, ka lielākajā daļā dalībvalstu 
nodokļu administrācijas iestādēm nav 
tiešas piekļuves muitas datiem un tādēļ nav 
iespējami automātiski kontrolsalīdzinājumi 
ar nodokļu datiem; norāda, ka organizētās 
noziedzības vidē ir labi zināmi pašreizējās 
sistēmas trūkumi;

nepieņemami, ka lielākajā daļā dalībvalstu 
nodokļu administrācijas iestādēm nav 
tiešas piekļuves muitas datiem un tādēļ nav 
iespējami automātiski kontrolsalīdzinājumi 
ar nodokļu datiem; norāda, ka organizētās 
noziedzības vidē ir labi zināmi pašreizējās 
sistēmas trūkumi;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Cornelis de Jong, Bart Staes

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a ir vienisprātis ar ESAO 
konstatējumiem ziņojumā „Nodokļu bāzes 
samazināšana un peļņas novirzīšana”1

attiecībā uz nepieciešamību pārskatīt 
koncepciju, kas paredz, ka primārā 
nodokļu piemērošanas bāze ir pastāvīgā 
mītnes vieta; uzskata, ka nodokļi principā 
būtu jāiekasē vietā, kur norisinājusies 
saimnieciskā darbība, kas nodrošinājusi 
ienākumus („labklājības izcelsmes 
princips”);

Or. en

Grozījums Nr. 22
Monica Luisa Macovei

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

                                                                                                                                                  
importētajām precēm, kas minētajās septiņās dalībvalstīs 2009. gadā ievestas saskaņā ar 42. muitas procedūru;
1 ESAO izdevums OECD (2013), Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en.
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Atzinuma projekts Grozījums

10.a šajā sakarībā uzstāj uz 
nepieciešamību pastiprināt Eiropas 
Savienības tiesisko regulējumu attiecībā 
uz aktīvu atsavināšanu un konfiskāciju, 
tostarp bez notiesājoša sprieduma, 
saskaņā ar principu „sekot naudai”, 
paredzot iespēju atsavināt īpašumu, par 
kuru saskaņā ar civiltiesiskiem kritērijiem 
pierādīts, ka tas ir iegūts noziedzīgā ceļā 
vai izmantots kā līdzeklis noziedzīgu 
darbību veikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a norāda, ka, ņemot vērā OLAF 
2011. gada ziņojumu un pārskatu par 
tiesas darbību progresu 2006.–2011. gadā 
uzsāktos pasākumos, kurā norādīts, ka 
vairāk nekā pusē pasākumu vēl nav 
pieņemts tiesas lēmums, īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš lietām, kas saistītas ar 
krāpšanu muitas jomā, jo muita pieder pie 
jomām, kurās Eiropas Savienībā ir 
augstākais sistēmiskas korupcijas 
līmenis1;

Or. en

                                               
1 Dokuments „Areas of systemic corruption in the public administration of the Member States and measures in 
order to counter its negative effect for the EU”, Komiteja organizētās noziedzības, korupcijas un naudas 
atmazgāšanas jautājumos, 2012. gada novembris.
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Grozījums Nr. 24
Cornelis de Jong, Bart Staes

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a atbalsta ESAO un G20 valstu prasību 
pēc globāla un vispusīga rīcības plāna, 
kura pamatā būtu padziļināta analīze par 
apzinātajiem nodokļu bāzes 
samazināšanas un peļņas novirzīšanas 
paņēmieniem, lai sniegtu konkrētus 
risinājumus, kā saskaņot starptautiskos 
standartus ar pašreizējo pasaules 
uzņēmējdarbības vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Monica Luisa Macovei

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.b uzsver, ka ir jāveicina neatkarīga 
pētnieciskā žurnālistika, jo tai ir izšķiroša 
nozīme, atmaskojot krāpnieciskas shēmas, 
korupciju un organizēto noziedzību;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Jan Mulder

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. uzsver, ka e-pārvaldība piedāvā 11. uzsver, ka e-pārvaldība piedāvā 
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iespējas palielināt pārredzamību un cīnīties 
pret krāpšanu un korupciju, tādējādi 
palīdzot sargāt publiskos līdzekļus; uzsver, 
ka Eiropa atpaliek no saviem 
rūpnieciskajiem partneriem, cita starpā 
sistēmu sadarbspējas trūkuma dēļ*; uzsver, 
ka Eiropai jāpastiprina centieni ieviest 
nākamās paaudzes e-pārvaldības veidus, 
kas nodrošinātu lielāku publisko finanšu 
pārredzamību;

iespējas palielināt pārredzamību un cīnīties 
pret krāpšanu un korupciju, tādējādi 
palīdzot sargāt publiskos līdzekļus; uzsver, 
ka ir vajadzīga likumdošana, kas pavērtu 
iespējas pastāvīgām inovācijām; uzsver, 
ka Eiropa atpaliek no saviem 
rūpnieciskajiem partneriem, cita starpā 
sistēmu sadarbspējas trūkuma dēļ1; uzsver, 
ka Eiropai jāpastiprina centieni ieviest 
nākamās paaudzes e-pārvaldības veidus, 
kas nodrošinātu lielāku publisko finanšu 
pārredzamību;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Theodoros Skylakakis

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. uzsver, ka e-pārvaldība piedāvā 
iespējas palielināt pārredzamību un cīnīties 
pret krāpšanu un korupciju, tādējādi 
palīdzot sargāt publiskos līdzekļus; uzsver, 
ka Eiropa atpaliek no saviem 
rūpnieciskajiem partneriem, cita starpā 
sistēmu sadarbspējas trūkuma dēļ*; uzsver, 
ka Eiropai jāpastiprina centieni ieviest 
nākamās paaudzes e-pārvaldības veidus, 
kas nodrošinātu lielāku publisko finanšu 
pārredzamību;

11. uzsver, ka e-pārvaldība piedāvā 
iespējas palielināt pārredzamību un cīnīties 
pret krāpšanu un korupciju, tādējādi 
palīdzot sargāt publiskos līdzekļus; uzsver, 
ka Eiropa atpaliek no saviem 
rūpnieciskajiem partneriem, cita starpā 
sistēmu sadarbspējas trūkuma dēļ2; uzsver, 
ka Eiropai jāpastiprina centieni ieviest 
nākamās paaudzes e-pārvaldības veidus, 
kas nodrošinātu lielāku publisko finanšu 
pārredzamību, un jāsekmē 
uzņēmējdarbības darījumu reāllaika 
saikne ar nodokļu iestādēm, lai cīnītos 
pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas;

Or. en

                                               
1 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Digitālā programma Eiropai” (COM(2010)245).
2 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai „Digitālā programma Eiropai” (COM(2010)245).
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Grozījums Nr. 28
Cornelis de Jong, Bart Staes

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a aicina Komisiju īpaši pievērsties 
dalībvalstu nodokļu sistēmu savstarpējas 
neatbilstības problēmai („hybrid 
mismatch arrangements”);

Or. en

Grozījums Nr. 29
Cornelis de Jong, Bart Staes

Atzinuma projekts
12.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.b mudina dalībvalstis atturēties no 
divpusēju nolīgumu noslēgšanas nodokļu 
jomā ar trešām valstīm un rosina 
Komisiju turpināt centienus noslēgt 
nolīgumus starp Eiropas Savienību kā 
vienotu veselumu un trešām valstīm; 
turklāt prasa Komisijai izpētīt, vai jau 
pastāvošie divpusējie nolīgumi nodokļu 
jomā starp dalībvalstīm un trešām valstīm 
veicina nodokļu apiešanu citu dalībvalstu 
uzņēmumiem, un iesniegt priekšlikumus 
šā jautājuma risināšanai, tostarp arī šādu 
nolīgumu pārskatīšanas priekšlikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Cornelis de Jong, Bart Staes
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Atzinuma projekts
12.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.c ierosina, ka tikmēr pirms divpusēju 
nodokļu nolīgumu parakstīšanas vai 
galīgās noslēgšanas nolīguma teksts būtu 
jāiesniedz Komisijai, kura viena mēneša 
laikā sagatavotu publisku un pamatotu 
atzinumu;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Cornelis de Jong, Bart Staes

Atzinuma projekts
12.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.d atkārtoti uzsver, cik liela nozīme ir 
tam, lai pārrobežu mērogā darbojošies 
uzņēmumi sniegtu pārskatus pa valstīm, 
un uzsver, ka tas attiecas arī uz finanšu 
institūcijām;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Cornelis de Jong, Bart Staes

Atzinuma projekts
12.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.e mudina Komisiju un Padomi 
apspriest jautājumu, kā iespējams 
turpināt tiesību aktu tuvināšanu attiecībā 
uz uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, 
cita starpā pievēršoties nodokļu apiešanas 
jautājumam, un regulāri informēt Eiropas 
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Parlamentu par šīm apspriedēm un to 
secinājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Cornelis de Jong, Bart Staes

Atzinuma projekts
12.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.f aicina Komisiju iesniegt 
priekšlikumus, kas paredzētu nepieļaut 
dalību Eiropas konkursos un Eiropas 
subsīdiju piešķiršanu uzņēmumiem, kuri 
atzīti par vainīgiem sakarā ar izvairīšanos 
no nodokļu nomaksas; 

Or. en

Grozījums Nr. 34
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
12.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.g mudina Komisiju iesniegt 
priekšlikumu sarunu sākšanai ar trešām 
valstīm par divpusējiem nolīgumiem, kuru 
mērķis būtu izveidot efektīvu un saistošu 
administratīvās sadarbības sistēmu PVN 
jomā;

Or. lt


