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Grozījums Nr. 1
Joe Higgins

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka tirdzniecību ar 
jaunattīstības valstīm vajadzētu liberalizēt, 
izvirzot mērķi sekmēt šo valstu ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi un attīstību; norāda, 
ka muitas tarifu atcelšana nozīmē, ka 
attiecīgi tiek zaudēti muitas ieņēmumi, un 
tādēļ to vajadzētu labāk kontrolēt, veikt 
pakāpeniskāk un apvienot ar nodokļu 
reformām, kas dotu iespēju izmantot 
kompensējošus ieņēmumus (PVN, 
īpašuma nodokli, ieņēmumu nodokli);

1. atgādina, ka tirdzniecībā ar jaunattīstības 
valstīm jāizvirza mērķis sekmēt šo valstu 
ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un 
sociālā, ekoloģiskā un ekonomiskā ziņā 
atbildīgu attīstību; norāda, ka muitas tarifu 
atcelšana nozīmē, ka attiecīgi tiek zaudēti 
muitas ieņēmumi, un tādēļ tā jāpārskata 
un jāveic, vienlaikus īstenojot 
jaunattīstības valstu iedzīvotāju lielākās 
daļas interesēm atbilstošas nodokļu 
reformas, tostarp ieviešot progresīvu 
ienākuma nodokli un uzņēmumu peļņas 
nodokli;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Syed Kamall

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka tirdzniecību ar jaunattīstības 
valstīm vajadzētu liberalizēt, izvirzot mērķi 
sekmēt šo valstu ilgtspējīgu ekonomisko 
izaugsmi un attīstību; norāda, ka muitas
tarifu atcelšana nozīmē, ka attiecīgi tiek 
zaudēti muitas ieņēmumi, un tādēļ to 
vajadzētu labāk kontrolēt, veikt 
pakāpeniskāk un apvienot ar nodokļu
reformām, kas dotu iespēju izmantot
kompensējošus ieņēmumus (PVN, 
īpašuma nodokli, ieņēmumu nodokli);

1. atgādina, ka tirdzniecību ar jaunattīstības 
valstīm vajadzētu liberalizēt, izvirzot mērķi 
sekmēt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, 
kas ir savstarpēji izdevīga, un šo valstu
attīstību; norāda, ka jaunattīstības valstīm
muitas tarifus vislabāk atcelt, vienlaikus 
īstenojot nodokļu reformas, kas dotu 
iespēju izmantot alternatīvus valsts 
budžeta ieņēmumus (PVN, īpašuma 
nodokli, ienākuma nodokli), kas 
kompensētu mazākus muitas ieņēmumus;

Or. en



PE452.593v01-00 4/16 AM\837411LV.doc

LV

Grozījums Nr. 3
Harlem Désir

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka tirdzniecību ar jaunattīstības 
valstīm vajadzētu liberalizēt, izvirzot mērķi 
sekmēt šo valstu ilgtspējīgu ekonomisko 
izaugsmi un attīstību; norāda, ka muitas 
tarifu atcelšana nozīmē, ka attiecīgi tiek 
zaudēti muitas ieņēmumi, un tādēļ to 
vajadzētu labāk kontrolēt, veikt 
pakāpeniskāk un apvienot ar nodokļu 
reformām, kas dotu iespēju izmantot 
kompensējošus ieņēmumus (PVN, īpašuma 
nodokli, ieņēmumu nodokli); 

1. atgādina, ka tirdzniecību ar jaunattīstības 
valstīm vajadzētu attīstīt, izvirzot mērķi 
sekmēt šo valstu ilgtspējīgu ekonomisko 
izaugsmi un attīstību; norāda, ka muitas 
tarifu atcelšana nozīmē, ka attiecīgi tiek 
zaudēti muitas ieņēmumi, un tādēļ to 
vajadzētu labāk kontrolēt, veikt 
pakāpeniskāk un apvienot ar nodokļu 
reformām, kas dotu iespēju izmantot 
kompensējošus ieņēmumus (PVN, īpašuma 
nodokli, ienākuma nodokli);

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Syed Kamall

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina uz ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumu (EPN) pamata īstenot fiskālo 
reformu atbalsta pasākumus, jo īpaši 
sniedzot materiālu palīdzību
(datorsistēmas) un organizatorisku 
palīdzību (nodokļu administrācijas 
darbinieku apmācība juridiskajos un 
nodokļu jautājumos); uzsver, ka īpašas 
pūles jāpieliek darbā ar Āfrikas valstīm, 
kam ne vienmēr ir pieejams ilglaicīgs 
atbalsts nodokļu jautājumos;

2. aicina uz ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumu (EPN) pamata sistemātiski
īstenot fiskālo reformu atbalsta pasākumus
jaunattīstības valstīs, jo īpaši sniedzot 
materiālu palīdzību (IT sistēmas) un 
organizatorisku palīdzību (nodokļu 
administrācijas darbinieku apmācība 
juridiskajos un nodokļu jautājumos); 
uzsver, ka jaunattīstības valstīm pašām 
jāpieliek lielākas pūles nodokļu jomā, 
galvenokārt attiecībā uz nodokļu 
iekasēšanu un nodokļu nemaksāšanas 
apkarošanu, kas ir izšķirīgi svarīgi 
stabilai nodokļu politikai;
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Or. en

Grozījums Nr. 5
Joe Higgins

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina uz ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumu (EPN) pamata īstenot fiskālo 
reformu atbalsta pasākumus, jo īpaši 
sniedzot materiālu palīdzību 
(datorsistēmas) un organizatorisku 
palīdzību (nodokļu administrācijas 
darbinieku apmācība juridiskajos un 
nodokļu jautājumos); uzsver, ka īpašas 
pūles jāpieliek darbā ar Āfrikas valstīm, 
kam ne vienmēr ir pieejams ilglaicīgs 
atbalsts nodokļu jautājumos;

2. aicina sistemātiski sniegt materiālu 
palīdzību (IT sistēmas) un organizatorisku 
palīdzību (nodokļu administrācijas 
darbinieku apmācība juridiskajos un 
nodokļu jautājumos) jebkurai 
jaunattīstības valstij, kas tādu prasa;
uzsver, ka īpašas pūles jāpieliek darbā ar 
Āfrikas valstīm, kam ne vienmēr ir 
pieejams ilglaicīgs atbalsts nodokļu 
jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina uz ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumu (EPN) pamata īstenot fiskālo 
reformu atbalsta pasākumus, jo īpaši 
sniedzot materiālu palīdzību 
(datorsistēmas) un organizatorisku 
palīdzību (nodokļu administrācijas 
darbinieku apmācība juridiskajos un 
nodokļu jautājumos); uzsver, ka īpašas 
pūles jāpieliek darbā ar Āfrikas valstīm, 
kam ne vienmēr ir pieejams ilglaicīgs 
atbalsts nodokļu jautājumos;

2. aicina uz ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumu (EPN) pamata sistemātiski
īstenot fiskālo reformu atbalsta pasākumus, 
jo īpaši sniedzot materiālu palīdzību (IT 
sistēmas) un organizatorisku palīdzību 
(nodokļu administrācijas darbinieku 
apmācība juridiskajos un nodokļu 
jautājumos); uzsver, ka īpašas pūles 
jāpieliek darbā ar Āfrikas valstīm, kam ne 
vienmēr ir pieejams ilglaicīgs atbalsts 
nodokļu jautājumos; atgādina, ka atbilstīgi 
G20 sanāksmē pieņemtajām saistībām ir 
jāapstiprina piemēroti Eiropas un 
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pasaules līmeņa pasākumi nodokļu oāžu 
un nelikumīgas kapitāla aizplūšanas 
apkarošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Syed Kamall

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atkārtoti apliecina, ka ir jāuzlabo Eiropas 
Savienības attīstības politikas un tās 
tirdzniecības politikas saskaņotība; 
atgādina, ka krīzes dēļ ir augusi izejvielu 
cenu nestabilitāte un apsīkusi kapitāla 
plūsma uz jaunattīstības valstīm un tām 
paredzētais atbalsts; uzsver, ka šādā 
kopsakarā prioritāte ir ieviest efektīvu
nodokļu sistēmu, kas mazinātu 
jaunattīstības valsts atkarību no ārējā
atbalsta un citām neprognozējamām ārējām 
finanšu plūsmām;

3. atkārtoti apliecina, ka ir jāuzlabo Eiropas 
Savienības attīstības politikas un tās 
tirdzniecības politikas saskaņotība; 
atgādina, ka, lai gan krīzes dēļ, iespējams, 
ir augusi izejvielu cenu nestabilitāte un ir 
samazinājusies kapitāla plūsma uz 
jaunattīstības valstīm, Eiropas Savienība 
un tās  dalībvalstis joprojām ir vadošais 
attīstības palīdzības donors, kas nodrošina 
56 % no kopējās pasaulē ziedotās 
summas, kura 2009. gadā bija 
EUR 49 miljardi; uzsver, ka šādā 
kopsakarā jaunattīstības valstīm par 
prioritāti būtu jāizvirza efektīvas nodokļu 
sistēmas ieviešana, kas mazinātu atkarību 
no ārvalstu atbalsta un citām 
neprognozējamām ārējām finanšu 
plūsmām;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Joe Higgins

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atkārtoti apliecina, ka ir jāuzlabo Eiropas 3. atkārtoti apliecina, ka ir jāuzlabo Eiropas 
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Savienības attīstības politikas un tās 
tirdzniecības politikas saskaņotība; 
atgādina, ka krīzes dēļ ir augusi izejvielu 
cenu nestabilitāte un apsīkusi kapitāla 
plūsma uz jaunattīstības valstīm un tām 
paredzētais atbalsts; uzsver, ka šādā 
kopsakarā prioritāte ir ieviest efektīvu 
nodokļu sistēmu, kas mazinātu 
jaunattīstības valsts atkarību no ārējā 
atbalsta un citām neprognozējamām 
ārējām finanšu plūsmām;

Savienības attīstības politikas un tās 
tirdzniecības politikas saskaņotība; 
atgādina, ka krīzes dēļ ir augusi izejvielu 
cenu nestabilitāte un apsīkusi kapitāla 
plūsma uz jaunattīstības valstīm un tām 
paredzētais atbalsts; uzsver, ka šajā 
kopsakarā prioritāte ir ieviest efektīvu 
nodokļu sistēmu, kas paredzētu 
atvieglojumus cilvēkiem ar zemiem 
ienākumiem un kas nebūtu 
diskriminējoša attiecībā uz cilvēkiem ar 
vidējiem ienākumiem, lai mazinātu 
jaunattīstības valstu atkarību no 
starptautisko finanšu iestāžu finansējuma
un citām neprognozējamām ārējām finanšu 
plūsmām;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atkārtoti apliecina, ka ir jāuzlabo Eiropas 
Savienības attīstības politikas un tās 
tirdzniecības politikas saskaņotība; 
atgādina, ka krīzes dēļ ir augusi izejvielu 
cenu nestabilitāte un apsīkusi kapitāla 
plūsma uz jaunattīstības valstīm un tām 
paredzētais atbalsts; uzsver, ka šādā 
kopsakarā prioritāte ir ieviest efektīvu 
nodokļu sistēmu, kas mazinātu 
jaunattīstības valsts atkarību no ārējā 
atbalsta un citām neprognozējamām ārējām 
finanšu plūsmām;

3. atkārtoti apliecina, ka ir jāuzlabo Eiropas 
Savienības attīstības politikas un tās 
tirdzniecības politikas saskaņotība; 
atgādina, ka krīzes dēļ ir augusi izejvielu 
cenu nestabilitāte un samazinājusies
kapitāla plūsma uz jaunattīstības valstīm un 
tām paredzētais atbalsts; uzsver, ka šādā 
kopsakarā prioritāte ir ieviest efektīvu 
nodokļu sistēmu, kas mazinātu 
jaunattīstības valstu atkarību no ārējā 
atbalsta un citām neprognozējamām ārējām 
finanšu plūsmām;

Or. de
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Grozījums Nr. 10
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka nodokļu ieņēmumus 
nedrīkst uzskatīt par ārvalstu palīdzības 
alternatīvu, tie jāuzskata par vienu no 
attiecīgās valsts attīstībai nepieciešamo 
valsts ieņēmumu pamatsastāvdaļām;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Harlem Désir

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina, ka izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas, izmantojot nodokļu oāzes, ir 
būtisks finansiāls zaudējums jo sevišķi 
jaunattīstības valstīm un ka apkarot 
nodokļu oāzes ir viena no prioritātēm ES 
centienos efektīvi palīdzēt jaunattīstības 
valstīm sakārtot nodokļu ieņēmumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Harlem Désir

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b piekrīt, ka ESAO par pārskaitījumu 
izmaksām ir jāizstrādā jaunas vadlīnijas, 
kas nepieciešamas, lai novērstu, ka daži 
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starptautiskie uzņēmumi peļņu var 
pārskaitīt uz valsti ar izdevīgāku nodokļu 
režīmu, un lai tie maksātu nodokļus tajā 
valstī, tostarp jaunattīstības valstī, kurā 
peļņa reāli gūta;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Syed Kamall

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka būtiski ir piemērot zemu 
nodokļu līmeni, kura pamatā būtu plaša 
nodokļu bāze, nepieļaujot nekādus
nodokļu atbrīvojumus un atvieglojumus, 
arī ne ieguves rūpniecībai; uzsver, ka ir 
jāstimulē ieguldītāju iesaistīšanās 
projektos, kas labvēlīgi ietekmē vietējo 
ekonomiku, sociālo jomu un vidi;

4. uzskata, ka būtiski ir piemērot zemu 
nodokļu līmeni, kura pamatā būtu plaša 
nodokļu bāze, pieļaujot nodokļu 
atbrīvojumus izņēmuma gadījumos, ir 
pirmais solis ceļā uz to, lai tiktu veicināta 
nodokļu disciplīnas ievērošana; uzsver, ka 
ir jāstimulē ieguldītāju iesaistīšanās 
projektos, kas labvēlīgi ietekmē vietējo 
ekonomiku, sociālo jomu un vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Joe Higgins

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka būtiski ir piemērot zemu 
nodokļu līmeni, kura pamatā būtu plaša 
nodokļu bāze, nepieļaujot nekādus nodokļu 
atbrīvojumus un atvieglojumus, arī ne 
ieguves rūpniecībai; uzsver, ka ir jāstimulē 
ieguldītāju iesaistīšanās projektos, kas 
labvēlīgi ietekmē vietējo ekonomiku, 
sociālo jomu un vidi;

4. uzskata, ka zemam un vidējam 
ienākumu līmenim būtiski ir piemērot 
zemu nodokļu līmeni, kura pamatā būtu 
plaša nodokļu bāze, nepieļaujot nekādus 
nodokļu atbrīvojumus un atvieglojumus, 
arī ne ieguves rūpniecībai; uzsver, ka ir 
vajadzīgi valsts ieguldījumi projektos, kas 
labvēlīgi ietekmē vietējo ekonomiku, 
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sociālo jomu un vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Harlem Désir

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka būtiski ir piemērot zemu 
nodokļu līmeni, kura pamatā būtu plaša 
nodokļu bāze, nepieļaujot nekādus nodokļu 
atbrīvojumus un atvieglojumus, arī ne 
ieguves rūpniecībai; uzsver, ka ir jāstimulē 
ieguldītāju iesaistīšanās projektos, kas 
labvēlīgi ietekmē vietējo ekonomiku, 
sociālo jomu un vidi;

4. uzskata, ka būtiski ir piemērot zemu 
nodokļu līmeni, kura pamatā būtu plaša 
nodokļu bāze, nepieļaujot nekādus nodokļu 
atbrīvojumus un atvieglojumus, arī ne 
ieguves rūpniecībai; uzsver, ka, vienlaikus 
raugoties, lai tādējādi neveidotos nodokļu 
dempings, ir jāstimulē ieguldītāju 
iesaistīšanās projektos, kas labvēlīgi 
ietekmē vietējo ekonomiku, sociālo jomu 
un vidi;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a ar bažām norāda, ka jaunattīstības 
valstu valdības bieži vien piedāvā nodokļu 
atbrīvojumus uz desmit gadiem un ilgāku 
laiku, kā arī noteikumus par bezmaksas 
valsts pakalpojumiem; aicina Komisiju 
jaunajā ES ieguldījumu politikā un 
starptautisko ieguldījumu līgumos, ko ES 
slēdz ar trešām valstīm, iestrādāt 
pamatmehānismu, kurš nodrošinātu 
Eiropas Savienības ieguldītāju samaksāto 
nodokļu publiskumu;
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Or. en

Grozījums Nr. 17
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzskata, ka galvenais faktors, kādēļ 
kavējas dažu nabadzīgāko valstu attīstība, 
ir plaši izplatītā parādība, ka ārvalstu 
uzņēmumi, jo sevišķi ieguldot līdzekļus ar 
resursiem bagātās valstīs, kukuļo valsts 
amatpersonas, lai dabūtu licences par 
netaisnīgi zemu cenu un ieņēmumu 
maksājumu atvieglojumus; atzinīgi vērtē 
jauno 2010. gada jūlijā pieņemto ASV 
likumu (Dodd-Frank likums par 
Volstrītas reformu un patērētāju 
aizsardzību), ar kuru tiek pieprasīts, lai 
visi ASV Vērtspapīru un biržas komisijā 
reģistrētie naftas, gāzes un ieguves 
uzņēmumi publiskotu informāciju par to, 
cik tie maksā ārzemju uzņēmumiem un 
ASV valdībai; aicina Komisiju līdzīgu 
maksājumu publiskošanas shēmu ieteikt 
ES dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Joe Higgins

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka, lai veidotu labāku vidi, kas 
vairāk veicinātu ārvalstu un iekšzemes
privātos ieguldījumus un radītu 
nosacījumus efektīvākam starptautiskajam 
atbalstam, vienam no jaunattīstības valstīm 

5. uzskata, ka, lai veidotu vidi, kas vairāk 
veicinātu ārvalstu un iekšzemes valsts 
sektora ieguldījumus, kas sekmētu 
ilgtspējīgu attīstību, zināšanu 
tālāknodošanu un nabadzības izskaušanu, 
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paredzētās jaunās ES ieguldījumu politikas 
mērķiem vajadzētu būt efektīvas fiskālās
sistēmas izstrādāšanai; atgādina, ka, lai 
veicinātu izaugsmi, ES ieguldījumu 
politikai vajadzētu sekmēt novatorismu, 
publiskās pārvaldes efektivitāti, publiskā 
un privātā sektora partnerības un 
zināšanu nodošanu;

un lai radītu nosacījumus efektīvākam 
starptautiskajam atbalstam, vienam no 
jaunattīstības valstīm paredzētās jaunās ES 
ieguldījumu politikas mērķiem vajadzētu 
būt tādas efektīvas nodokļu sistēmas 
izstrādāšanai, kura nebūtu diskriminējoša 
attiecībā uz zemiem un vidējiem 
ienākumiem, un ar kuru tādējādi tiktu 
ieviesta progresīva nodokļu sistēma un 
uzņēmumu peļņas nodoklis, kas būtu 
jāmaksā valstī, kurā peļņa gūta;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Syed Kamall

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka, lai veidotu labāku vidi, kas 
vairāk veicinātu ārvalstu un iekšzemes 
privātos ieguldījumus un radītu 
nosacījumus efektīvākam starptautiskajam 
atbalstam, vienam no jaunattīstības 
valstīm paredzētās jaunās ES ieguldījumu 
politikas mērķiem vajadzētu būt efektīvas 
fiskālās sistēmas izstrādāšanai; atgādina, 
ka, lai veicinātu izaugsmi, ES ieguldījumu 
politikai vajadzētu sekmēt novatorismu, 
publiskās pārvaldes efektivitāti, publiskā 
un privātā sektora partnerības un zināšanu 
nodošanu;

5. uzskata, ka jaunattīstības valstīs par 
finanšu sistēmas pamatu vajadzētu 
padarīt efektīvas nodokļu sistēmas 
izstrādi; uzskata, ka ar jaunattīstības 
valstīm paredzēto jauno ES ieguldījumu 
politiku būtu jāsekmē vide, kas vairāk 
veicinātu ārvalstu un iekšzemes privātos 
ieguldījumus un radītu nosacījumus 
efektīvākam starptautiskajam atbalstam; 
atgādina, ka ES ieguldījumu politikā 
galvenā uzmanība jāpievērš MVU 
attīstībai, tostarp ar mikrokredītu 
starpniecību, un šai politikai vajadzētu 
sekmēt novatorismu, publiskās pārvaldes 
efektivitāti, publiskā un privātā sektora 
partnerības un tādu zināšanu nodošanu, 
kas veicina izaugsmi;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, ka EPN pozitīvā ietekme būs 
pamanāma tikai pēc ilgāka laika, bet 
ienākumi zudīs tūlīt pēc muitas tarifu 
samazināšanas;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka jāīsteno attiecīgi pasākumi 
tādu ieņēmumu kompensēšanai, kas 
zaudēti tādēļ, ka no trešām valstīm 
importētas preces, kurām piemēro muitas 
tarifus, ir aizstātas ar importētām ES 
precēm, kuras no muitas nodevām ir 
atbrīvotas;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Yannick Jadot, Helmut Scholz

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž bažas par vērienīgo un apjomīgo 
kapitāla aizplūšanu uz nodokļu oāzēm, 
kurā ir iesaistīti jaunattīstības valstu 
bagātie pilsoņi un valsts amatpersonas; 
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aicina ESAO dalībvalstis ieteikt bankām 
un finanšu iestādēm pārredzamības 
papildpasākumus attiecībā uz ārvalstu 
kontu turējumiem; aicina Komisiju, lai 
nodrošinātu kapitāla kontroli, respektēt 
valsts likumdošanas brīvību sarunās ar 
jaunattīstības valstīm par finanšu 
pakalpojumu liberalizēšanu brīvās 
tirdzniecības nolīgumos;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Syed Kamall

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina uz EPN pamata iedibināt 
neatkarīgas kontroles mehānismu, ar kura 
palīdzību katrā valstī novērtēt, kāda ir 
bijusi muitas tarifu atcelšanas neto ietekme 
un kāda virzība ir sasniegta fiskālo reformu 
jomā; aicina ieviest noteikumu reizi piecos 
gados sniegt visaptverošu pārskatu par
katru EPN, paredzot iespēju saskaņā ar
konstatētajām vajadzībām grozīt nolīguma 
noteikumus.

6. aicina uz EPN pamata iedibināt 
neatkarīgas kontroles mehānismu, ar kura 
palīdzību katrā valstī novērtēt, kāda ir 
bijusi muitas tarifu atcelšanas neto ietekme 
un kāda virzība ir sasniegta nodokļu
reformu jomā; aicina ieviest obligātu
pārskatu par katras atsevišķās valsts 
sasniegumiem nodokļu reformu 
īstenošanā vai efektīvā nodokļu 
iekasēšanā saskaņā ar ESAO Nodokļu 
paraugkonvenciju par ienākumiem un 
kapitālu.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Daniel Caspary

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina uz EPN pamata iedibināt 6. aicina uz EPN pamata iedibināt 
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neatkarīgas kontroles mehānismu, ar kura 
palīdzību katrā valstī novērtēt, kāda ir 
bijusi muitas tarifu atcelšanas neto ietekme 
un kāda virzība ir sasniegta fiskālo reformu 
jomā; aicina ieviest noteikumu reizi piecos 
gados sniegt visaptverošu pārskatu par 
katru EPN, paredzot iespēju saskaņā ar 
konstatētajām vajadzībām grozīt nolīguma 
noteikumus.

neatkarīgas kontroles mehānismu, ar kura 
palīdzību katrā valstī novērtēt, kāda ir 
bijusi muitas tarifu atcelšanas neto ietekme 
un kāda virzība ir sasniegta nodokļu
reformu jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 25
Joe Higgins

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina uz EPN pamata iedibināt 
neatkarīgas kontroles mehānismu, ar kura 
palīdzību katrā valstī novērtēt, kāda ir 
bijusi muitas tarifu atcelšanas neto ietekme 
un kāda virzība ir sasniegta fiskālo reformu 
jomā; aicina ieviest noteikumu reizi piecos
gados sniegt visaptverošu pārskatu par 
katru EPN, paredzot iespēju saskaņā ar 
konstatētajām vajadzībām grozīt nolīguma 
noteikumus.

6. aicina iedibināt neatkarīgas kontroles 
mehānismu, ar kura palīdzību katrā valstī 
novērtēt, kāda ir bijusi muitas tarifu 
atcelšanas neto ietekme un kāda virzība ir 
sasniegta nodokļu reformu jomā; aicina 
ieviest noteikumu reizi trīs gados sniegt 
visaptverošu pārskatu par katru EPN, 
paredzot iespēju  jebkura nolīguma 
noteikumus grozīt, lai veicinātu 
nabadzības izskaušanu, ilgtspējīgu 
attīstību un reģionālo integrāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina uz EPN pamata iedibināt 6. aicina uz EPN pamata iedibināt 
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neatkarīgas kontroles mehānismu, ar kura 
palīdzību katrā valstī novērtēt, kāda ir 
bijusi muitas tarifu atcelšanas neto ietekme 
un kāda virzība ir sasniegta fiskālo reformu 
jomā; aicina ieviest noteikumu reizi piecos 
gados sniegt visaptverošu pārskatu par 
katru EPN, paredzot iespēju saskaņā ar 
konstatētajām vajadzībām grozīt nolīguma 
noteikumus.

neatkarīgas kontroles mehānismu, ar kura
palīdzību katrā valstī atsevišķi novērtēt, 
kāda ir bijusi muitas tarifu atcelšanas neto 
ietekme un kāda virzība ir sasniegta 
nodokļu reformu jomā; aicina ieviest 
noteikumu reizi piecos gados sniegt 
visaptverošu pārskatu par katru EPN, 
paredzot iespēju saskaņā ar konstatētajām 
vajadzībām grozīt nolīguma noteikumus.

Or. fr


