
 

AM\1079144LV.doc  PE571.047v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

18.11.2015 A8-0317/22 

Grozījums Nr.  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Aa. tā kā Luksemburgas iestādes nekad 

nav apstrīdējušas vai iebildušas pret šādu 

darījumu nodokļu jomā un tā kā daudzu 

gadu garumā pašreizējais Komisijas 

priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker bija 

Lielhercogistes premjerministrs; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/23 

Grozījums Nr.   23 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ab apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ab. tā kā TAXE komitejas 2015. gada 

17. septembrī rīkotajā uzklausīšanā 

Komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude 

Juncker noliedza jebkādu personīgu 

saistību ar LuxLeaks lietu, kā arī 

apšaubīja tās reālo apmēru, norādot, ka 

runa drīzāk ir par EUleaks; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/24 

Grozījums Nr.   24 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ac apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ac. tā kā 2015. gada 17. septembrī 

priekšsēdētājs J-C. Juncker informēja 

TAXE komiteju, ka viņam nekad nav bijis 

Krecké ziņojuma (1997. gads) oriģinālās 

versijas, un neko nezināja par trūkstošo 

lappusi, kurā izskaidroti Luksemburgas 

nodokļu nolēmumi; tā kā bijušais 

Luksemburgas parlamenta deputāts un 

ekonomikas ministrs J-C. Juncker 

valdības laikā Jeannot Krecké ir 

apstiprinājis, ka 1997. gada aprīlī ir 

iedevis J-C. Juncker gan sava ziņojuma 

oficiālo versiju, gan tā privāto versiju; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/25 

Grozījums Nr.   25 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ad apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Ad. tā kā jaunos Vācijas žurnāla “Der 

Spiegel” publicētos materiālos ir uzsvērta 

Beļģijas, Luksemburgas un Nīderlandes 

valdību nepārprotamā loma visu Rīcības 

kodeksa jautājumu grupas centienu grozīt 

kaitējošās nodokļu shēmas Beniluksa 

valstīs bloķēšanā vairāku gadu garumā; 

tā kā dalībvalstis atteicās darīt pieejamus 

šos dokumentus; tā kā tajā laikā 

Luksemburgas premjerministrs bija Jean-

Claude Juncker un Nīderlandes finanšu 

ministrs bija pašreizējais Eurogroupas 

priekšsēdētājs Jeroen Dijsselbloem; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/26 

Grozījums Nr.   26 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AD apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

AD. tā kā dažreiz komitejas darbu 

apgrūtināja tas, ka vairākas dalībvalstis un 

Padome neatbildēja savlaicīgi 

(sk. 2. pielikumu) un galu galā nenosūtīja 

visus prasītos dokumentus vai vienkārši 

sniedza formālas atbildes, kurās gandrīz 

nemaz netika pieminēta nosūtīto 

pieprasījumu būtība; tā kā no 17 

uzaicinātajām daudznacionālajām 

korporācijām (izņemot grāmatvedības un 

nodokļu konsultāciju uzņēmumus), 15 

piekrita ierasties uz tikšanos ar komitejas 

locekļiem (sk. 3. pielikumu); tā kā arī 

Komisija pilnībā nesadarbojās un 

nenosūtīja visus Rīcības kodeksa jautājumu 

grupas sanāksmju darba dokumentus un 

neformālo sanāksmju piezīmes, dažu 

dalībvalstu nepiekāpības dēļ piedāvājot 

tikai ierobežotu apspriežu procedūru; tā kā 

tādēļ bija jāpagarina komitejas pilnvaru 

laiks; 

AD. tā kā dažreiz komitejas darbu 

apgrūtināja tas, ka vairākas dalībvalstis un 

Padome neatbildēja savlaicīgi 

(sk. 2. pielikumu) un galu galā nenosūtīja 

visus prasītos dokumentus vai vienkārši 

sniedza formālas atbildes, kurās gandrīz 

nemaz netika pieminēta nosūtīto 

pieprasījumu būtība; tā kā no 17 

uzaicinātajām daudznacionālajām 

korporācijām (izņemot grāmatvedības un 

nodokļu konsultāciju uzņēmumus), 15 

piekrita ierasties uz tikšanos ar komitejas 

locekļiem (sk. 3. pielikumu); tā kā arī 

Komisija pilnībā nesadarbojās un 

nenosūtīja visus Rīcības kodeksa jautājumu 

grupas sanāksmju darba dokumentus un 

neformālo sanāksmju piezīmes, dažu 

dalībvalstu nepiekāpības dēļ piedāvājot 

tikai ierobežotu apspriežu procedūru; tā kā 

Komisija citām iestādēm (piemēram, 

Amsterdamas universitātei) iesniedza ar 

Rīcības kodeksa jautājumu grupu 

saistītus dokumentus, bet atteicās tos 

iesniegt TAXE komitejas locekļiem; tā kā 

tādēļ bija jāpagarina komitejas pilnvaru 

laiks, piešķirot tai jaunas izmeklēšanas 

pilnvaras; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/27 

Grozījums Nr.   27 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas, David Coburn 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

101.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  101.a aicina priekšsēdētāju Juncker 

paskaidrot savu nostāju t. s. Krecké lietā; 

aicina arī darīt pieejamus pilnīgi visus 

Rīcības kodeksa jautājumu grupas 

dokumentus (tostarp tās protokolus), lai 

varētu izvērtēt “Der Spiegel” publicētos 

apgalvojumus par dažu dalībvalstu 

attieksmi pret godīgu nodokļu 

konkurenci; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/28 

Grozījums Nr.   28 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

103. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

103. aicina dalībvalstis visos 

starptautiskajos forumos atbalstīt 

automātisko informācijas apmaiņu starp 

nodokļu pārvaldes iestādēm kā jaunu 

vispārējo standartu; īpaši aicina Komisiju, 

ESAO un G20 veicināt šādu informācijas 

apmaiņu, izmantojot visatbilstošākos un 

efektīvākos instrumentus integrējošā 

globālajā procesā; uzstāj, ka būtu jāveic 

konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu, ka 

automātiska informācijas apmaiņa kļūst 

patiesi globāla un tādējādi efektīva, 

vienlaikus ievērojot konfidencialitātes 

prasības, proti, būtu jāatbalsta 

jaunattīstības valstu centieni pilnveidot 

savas spējas, lai tās varētu pilnībā 

piedalīties automātiskajā informācijas 

apmaiņā; uzsver, ka Eiropas Savienībā 

automātiska informācijas apmaiņa varētu 

notikt, izmantojot centrālu ES mēroga 

reģistru, kurš būtu pieejams Komisijai un 

kompetentajām valsts iestādēm; 

103. aicina dalībvalstis visos 

starptautiskajos forumos atbalstīt 

automātisko informācijas apmaiņu starp 

nodokļu pārvaldes iestādēm kā jaunu 

vispārējo standartu; īpaši aicina Komisiju, 

ESAO un G20 veicināt šādu informācijas 

apmaiņu, izmantojot visatbilstošākos un 

efektīvākos instrumentus integrējošā 

globālajā procesā; uzstāj, ka būtu jāveic 

konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu, ka 

automātiska informācijas apmaiņa kļūst 

patiesi globāla un tādējādi efektīva, proti, 

būtu jāatbalsta jaunattīstības valstu centieni 

pilnveidot savas spējas, lai tās varētu 

pilnībā piedalīties automātiskajā 

informācijas apmaiņā; uzsver, ka Eiropas 

Savienībā automātiska informācijas 

apmaiņa varētu notikt, izmantojot publisku 

centrālu ES mēroga reģistru, kurš būtu 

pieejams pilsoņiem, Komisijai un 

kompetentajām valsts iestādēm; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/29 

Grozījums Nr.   29 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

104. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

104. aicina dalībvalstis rēķināties ar to, ka 

jebkādi nodokļu nolēmumi, īpaši 

gadījumos, kad tie ir saistīti ar 

transfertcenu noteikšanu, būtu jāsagatavo 

sadarbībā ar visām iesaistītajām valstīm, ka 

attiecīgās informācijas apmaiņai starp 

attiecīgajām valstīm būtu jānotiek 

automātiski, visaptveroši un bez kavēšanās 

un ka jebkāda valsts līmeņa darbība ar 

mērķi mazināt nodokļu apiešanu un novērst 

nodokļu bāzes samazināšanu ES, tostarp 

revīzijas, būtu jāveic kopīgi, pienācīgi 

ņemot vērā programmas ―Fiscalis 2020‖ 

īstenošanā gūto pieredzi; atkārtoti pauž 

viedokli, ka par visu nolēmumu 

pamatelementiem, kas ietekmē citas 

dalībvalstis, ne tikai būtu jānotiek 

informācijas apmaiņai starp nodokļu 

pārvaldes iestādēm un Komisiju, bet tie arī 

būtu jāiekļauj pārskatos, kurus atsevišķi pa 

valstīm sniedz daudznacionālās 

korporācijas; 

104. aicina dalībvalstis rēķināties ar to, ka 

jebkādi nodokļu nolēmumi, īpaši 

gadījumos, kad tie ir saistīti ar 

transfertcenu noteikšanu, būtu jāsagatavo 

sadarbībā ar visām iesaistītajām valstīm, ka 

attiecīgās informācijas apmaiņai starp 

attiecīgajām valstīm būtu jānotiek 

automātiski, visaptveroši un bez kavēšanās 

un ka jebkāda valsts līmeņa darbība ar 

mērķi mazināt nodokļu apiešanu un novērst 

nodokļu bāzes samazināšanu ES, tostarp 

revīzijas, būtu jāveic kopīgi, pienācīgi 

ņemot vērā programmas ―Fiscalis 2020‖ 

īstenošanā gūto pieredzi; atkārtoti pauž 

viedokli, ka par visu nolēmumu 

pamatelementiem, kas ietekmē citas 

dalībvalstis, ne tikai būtu jānotiek 

informācijas apmaiņai starp nodokļu 

pārvaldes iestādēm un Komisiju, bet tie arī 

būtu jāiekļauj publiskos pārskatos, kurus 

atsevišķi pa valstīm sniedz 

daudznacionālās korporācijas; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/30 

Grozījums Nr.   30 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

109. punkts – 2. ievilkums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

– to publisku atklāšanu vai nu pilnā, vai 

vienkāršotā veidā, taču pilnībā ievērojot 

konfidencialitātes prasības; 

– to publisku atklāšanu visā pilnībā; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0317/31 

Grozījums Nr.   31 

Marco Zanni, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0317/2015 

Elisa Ferreira, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi 

2015/2066(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

139. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

139. atzinīgi vērtē darbu, ko Komisija 

veikusi, lai izveidotu Eiropas nodokļu 

maksātāja identifikācijas numuru (TIN); 

aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par 

TIN, pamatojoties uz izklāstu par Eiropas 

TIN, kas iekļauts Komisijas 2012. gada 

rīcības plānā, kā pastiprināt cīņu pret 

krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas (22. darbība)
42

; 

atgādina — tiek uzskatīts, ka TIN ir 

vislabākais nodokļu maksātāju 

identifikācijas veids, un tādēļ mudina šo 

projektu paātrināt; aicina Komisiju arī 

aktīvi darboties, lai izveidotu līdzīgu 

identifikācijas numuru pasaules mērogā, 

tādu kā Regulatīvās uzraudzības komitejas 

globālais juridiskās personas identifikators 

(LEI); 

 

 

 

__________________ 
42

 COM(2012)0722 final. 

 

139. atzinīgi vērtē darbu, ko Komisija 

veikusi, lai izveidotu Eiropas nodokļu 

maksātāja identifikācijas numuru (TIN); 

aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par 

TIN, pamatojoties uz izklāstu par Eiropas 

TIN, kas iekļauts Komisijas 2012. gada 

rīcības plānā, kā pastiprināt cīņu pret 

krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas (22. darbība)
42

; 

atgādina — tiek uzskatīts, ka TIN ir 

vislabākais nodokļu maksātāju 

identifikācijas veids, un tādēļ mudina šo 

projektu paātrināt; aicina Komisiju arī 

aktīvi darboties, lai izveidotu līdzīgu 

identifikācijas numuru pasaules mērogā, 

tādu kā Regulatīvās uzraudzības komitejas 

globālais juridiskās personas identifikators 

(LEI); aicina arī ES līmenī izveidot 

publisku uzņēmumu reģistru, lai novērstu 

agresīvu un kaitējošu nodokļu praksi, 

krāpšanu un konkurences kropļošanu; 

__________________ 
42

 COM(2012)0722 final. 

 

Or. en 

 

 


