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4.7.2016 A8-0223/16 

Grozījums Nr.  16 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

-A.a apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  -Aa. tā kā, neraugoties uz to, ka valstu 

valdības pieņēma nodokļu nolēmumus, 

kas ir labvēlīgi starptautiskiem 

uzņēmumiem, tās vienlaikus arī 

paaugstināja darbaspēka nodokļus, prasot 

samazināt algas un samazinot sociālo 

pakalpojumu apjomu, proti, sociālā 

nodrošinājuma, veselības aprūpes un 

izglītības pakalpojumu apjomu;  

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/17 

Grozījums Nr.  17 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

AOa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  AOa. tā kā patentiem labvēlīgi nodokļu 

režīmi un līdzīgi preferenciālie 

instrumenti ir tikai viens no elementiem, 

kas stiprina negatīvu ietekmi uz 

uzņēmumu ienākuma nodokļa likmēm; tā 

kā kapitālistiskā globalizācija un kapitāla 

brīva aprite, kas Eiropas Savienībā ir 

paredzēta Līgumos un ES tiesiskajā 

regulējumā, piemēram, Mātesuzņēmumu 

un meitasuzņēmumu direktīvā un 

Procentu un honorāru maksājumu 

direktīvā, rada strukturālu neobjektivitāti 

politikas veidošanā par labu kapitāla 

īpašniekiem un daudznacionālajiem 

uzņēmumiem, par prioritāti nosakot 

kapitāla brīvu apriti un uzņēmējdarbību 

bez vajadzīgajiem politikas instrumentiem 

koordinācijas, sadarbības un 

pārredzamības nodrošināšanai 

uzņēmumu ienākuma nodokļa jomā; tā kā 

iepriekšminētās situācijas piemērs ir ES 

Tiesas spriedumi, kas ir lieguši 

dalībvalstīm piemērot stingrus 

aizsardzības pasākumus (piemēram, CFC 

noteikumus vai izceļošanas nodokļa 

uzlikšanu) pret agresīvu nodokļu 

plānošanu, pamatojoties uz iekšējā tirgus 

pamatbrīvībām1a; tā kā šāda veida 

integrācija saasina diverģenci un 

asimetriju starp dalībvalstīm un 

sabiedrības šķirām; 
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____________ 

1a Piemēram, Tiesas (virspalātas) 

2006. gada 12. septembra spriedums lietā 

C-196/04, Cadbury Schweppes plc un 

Cadbury Schweppes Overseas Ltd pret 

Commissioners of Inland Revenue, un 

Tiesas (Piektā palāta) 2004. gada 

11. marta spriedums lietā C-9/02, Hughes 

de Lasteyrie du Saillant pret Ministère de 

l'Économie, des Finances et de 

l'Industrie, OV C 94, 17.4.2004., 5. lpp. 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/18 

Grozījums Nr.  18 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Da apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Da. tā kā nesenie skandāli parādīja 

pašreizējās ekonomiskās sistēmas 

neveiksmi un tās nespēju atrisināt 

problēmu ar tādiem risinājumiem, kas 

patiesi spētu novērst problēmu, ko rada 

izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, 

piemēram, ar publisku kontroli pār 

finanšu sistēmu un brīvas kapitāla aprites 

izbeigšanu; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/19 

Grozījums Nr.  19 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.a ar bažām norāda, ka pašlaik netiek 

izskatīti pasākumi cīņai pret nodokļu 

oāzēm; šajā ziņā pievērš uzmanību tam, 

ka šīs problēmas risināšanai nepietiks 

tikai ar pārredzamības uzlabošanu vien; 

tāpēc prasa organizēt samitu ANO līmenī, 

lai izstrādātu ceļvedi un kopīgu rīcības 

plānu nodokļu oāžu izbeigšanai; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/20 

Grozījums Nr.  20 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. atzinīgi vērtē Komisijas 2016. gada 

28. janvārī publicēto pasākumu kopumu 

nodokļu apiešanas novēršanai (ATAP), kā 

arī visus pēc tam izstrādātos tiesību aktu 

priekšlikumus un paziņojumus 

(sk. 4. pielikumu); atzinīgi vērtē Padomes 

pieņemto direktīvu, ar kuru tiek grozīta 

direktīva par administratīvu sadarbību, lai 

ieviestu pārskatu sniegšanu par katru valsti 

nodokļu iestādēm, vienlaikus paužot 

nožēlu par to, ka Padome pirms savas 

nostājas pieņemšanas nesagaidīja un 

neizskatīja Eiropas Parlamenta nostāju un 

nenodrošināja Komisijas līdzdalību 

informācijas apmaiņā; aicina Padomi 

panākt vienprātīgu un vērienīgu nostāju 

attiecībā uz ATAP un saglabāt Nodokļu 

apiešanas novēršanas direktīvu kā vienu 

direktīvu, lai efektīvi īstenotu ESAO 

ieteikumus un veiktu papildu darbības, 

tādējādi sasniedzot ES mērķus un 

nodrošinātu vienotā tirgus pareizu 

darbību, nevis vājinātu to; pauž lielu 

nožēlu par to, ka spēkā esošais Padomes 

nostājas projekts ir kļuvis vājāks, jo īpaši 

tādēļ, ka ir ieviesta iegūto tiesību klauzula 

par procentu atskaitīšanu un šaurāka 

pieeja noteikumam par kontrolētām 

ārvalstu sabiedrībām; atzinīgi vērtē 

iniciatīvu ārējās stratēģijas faktiskās 

nodokļu uzlikšanas jomā izveidot vienotu 

4. atzinīgi vērtē Komisijas 2016. gada 

28. janvārī publicēto pasākumu kopumu 

nodokļu apiešanas novēršanai (ATAP), kā 

arī visus pēc tam izstrādātos tiesību aktu 

priekšlikumus un paziņojumus 

(sk. 4. pielikumu); atzinīgi vērtē Padomes 

pieņemto direktīvu, ar kuru tiek grozīta 

direktīva par administratīvu sadarbību, lai 

ieviestu pārskatu sniegšanu par katru valsti 

nodokļu iestādēm, vienlaikus paužot 

nožēlu par to, ka Padome pirms savas 

nostājas pieņemšanas nesagaidīja un 

neizskatīja Eiropas Parlamenta nostāju un 

nenodrošināja Komisijas līdzdalību 

informācijas apmaiņā; pauž lielu nožēlu 

par vājiem un nepietiekamiem Padomes 

rezultātiem saistībā ar Nodokļu apiešanas 

novēršanas direktīvu (ATAD), jo īpaši 

tāpēc, ka ir paredzētas tiesības saglabāt 

iepriekš spēkā esošos nosacījumus 

klauzulai par procentu atskaitīšanu, 

sašaurināta un neefektīva pieeja 

noteikumiem par kontrolētām ārvalstu 

sabiedrībām un svītrota pārejas klauzula; 

aicina dalībvalstis steidzami veikt 

pietiekami stingrus pasākumus pret 

BEPS, tostarp pieņemt stingrus, 

vispusīgus un īstenojamus CFC 

noteikumus, un attiecināt noteikumus par 

procentu ierobežošanu arī uz licenču 

maksājumiem un honorāru izmaksām, 
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Savienības līmeņa definīciju un sarakstu ar 

jurisdikcijām, kas nevēlas sadarboties; 

uzsver, ka šā saraksta pamatā jābūt 

objektīviem, izsmeļošiem un skaitļos 

izsakāmiem kritērijiem; atkārtoti norāda, 

ka efektīvai un sistemātiskai cīņai pret 

BEPS turpmāk būs vajadzīga aktīvāka un 

saistošāka darbība; 

nosakot, ka šo izmaksu nodokļa 

atskaitāmība ir atkarīga no attiecīgajiem 

ieņēmumiem piemēroto nodokļu faktiskā 

līmeņa galamērķa valstī; atzinīgi vērtē 

iniciatīvu ārējās stratēģijas faktiskās 

nodokļu uzlikšanas jomā izveidot vienotu 

Savienības līmeņa definīciju un sarakstu ar 

jurisdikcijām, kas nevēlas sadarboties; 

uzsver, ka šā saraksta pamatā jābūt 

objektīviem, izsmeļošiem un skaitļos 

izsakāmiem kritērijiem; atkārtoti norāda, 

ka efektīvai un sistemātiskai cīņai pret 

BEPS turpmāk būs vajadzīga aktīvāka un 

saistošāka darbība; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/21 

Grozījums Nr.  21 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. mudina Komisiju līdz 2016. gada 

beigām iesniegt priekšlikumu par kopējo 

konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa 

bāzi (KKUINB), kuram būtu pievienots 

atbilstīga un taisnīga sadalījuma 

koeficients, kas sniegtu vispusīgu 

risinājumu kaitējošas nodokļu prakses 

novēršanai Savienībā, nodrošinātu 

skaidrību un vienkāršību uzņēmumiem un 

veicinātu pārrobežu saimniecisko darbību 

Savienībā; uzskata, ka būtisks KKUINB 

elements ir konsolidācija; uzskata, ka 

konsolidācija būtu jāīsteno pēc iespējas 

drīzāk un ka jebkura starpposma sistēma, 

kas ietver tikai nodokļa bāzes saskaņošanu 

ar zaudējumu kompensācijas mehānismu, 

var būt tikai pagaidu risinājums; uzskata, 

ka nepieciešamība pilnībā ieviest obligātu 

KKUINB kļūst aizvien steidzamāka; aicina 

dalībvalstis pēc KKUINB priekšlikuma 

iesniegšanas steidzami panākt par to 

vienošanos un pēc tam nekavējoties īstenot 

šo tiesisko regulējumu; atgādina 

dalībvalstīm, ka atšķirīgas uzņēmumu 

ienākuma nodokļa sistēmas var radīt 

nevienlīdzīgus konkurences apstākļus un 

negodīgu nodokļu konkurenci arī Eiropas 

Savienībā; 

6. mudina Komisiju līdz 2016. gada 

beigām iesniegt priekšlikumu par kopējo 

konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa 

bāzi (KKUINB), kuram būtu pievienots 

atbilstīga un taisnīga sadalījuma 

koeficients, kas sniegtu vispusīgu 

risinājumu kaitējošas nodokļu prakses 

novēršanai Savienībā, nodrošinātu 

skaidrību un vienkāršību uzņēmumiem un 

veicinātu pārrobežu saimniecisko darbību 

Savienībā; uzskata, ka būtisks KKUINB 

elements ir konsolidācija; uzskata, ka 

konsolidācija būtu jāīsteno pēc iespējas 

drīzāk un ka jebkura starpposma sistēma, 

kas ietver tikai nodokļa bāzes saskaņošanu 

ar zaudējumu kompensācijas mehānismu, 

var būt tikai pagaidu risinājums; uzskata, 

ka nepieciešamība pilnībā ieviest obligātu 

KKUINB kļūst aizvien steidzamāka; aicina 

dalībvalstis pēc KKUINB priekšlikuma 

iesniegšanas steidzami panākt par to 

vienošanos un pēc tam nekavējoties īstenot 

šo tiesisko regulējumu; atgādina 

dalībvalstīm, ka atšķirīgas uzņēmumu 

ienākuma nodokļa sistēmas var radīt 

nevienlīdzīgus konkurences apstākļus un 

negodīgu nodokļu konkurenci arī Eiropas 

Savienībā; uzsver, ka bez efektīvām 

minimālajām uzņēmumu ienākuma 

nodokļa likmēm KKUINB kā vienīgais 

juridiskais instruments, kas dalībvalstīm 
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ir atlicis, lai piedāvātu nodokļu 

maksātājiem izdevīgākus nosacījumus, 

domājams, pastiprinās negatīvu ietekmi 

uz uzņēmumu nodokļa likmēm un tā 

rezultātā arī varētu pieaugt 

uzņēmējdarbības pārvietošanas gadījumu 

skaits, radot negatīvu ietekmi uz darba 

tirgu; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/22 

Grozījums Nr.  22 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  12.a prasa izstrādāt tiesību aktus, lai 

ierobežotu iespēju izmantot ārzonas 

centrus, pastiprinot nodokļu, tiesu, 

ekonomikas un finanšu iestāžu kontroles 

un novēršanas pasākumus un īstenojot 

pasākumus pret daudznacionālajiem 

uzņēmumiem, kam ir holdingi vai 

meitasuzņēmumi nodokļu oāzēs; šajā ziņā 

aicina valdības rādīt labu paraugu, 

aizliedzot publiskajiem uzņēmumiem 

veidot saistītos uzņēmumus nodokļu 

oāzēs; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/23 

Grozījums Nr.  23 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

16. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

16. stingri uzsver to, ka trauksmes cēlēju 

rīcībai ir izšķiroša nozīme, lai atklātu 

izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un 

nodokļu apiešanas apmērus, un ka tādēļ 

trauksmes cēlēju aizsardzība ir jānodrošina 

ar likumu un jānostiprina visā Eiropas 

Savienībā; norāda, ka Eiropas 

Cilvēktiesību tiesa un Eiropas Padome ir 

sākušas strādāt pie šī jautājuma risināšanas; 

uzskata, ka tiesām un dalībvalstīm 

vajadzētu nodrošināt likumīgu 

komercnoslēpumu aizsardzību, vienlaikus 

nekādā veidā neradot šķēršļus, nemazinot 

vai neierobežojot trauksmes cēlēju un 

žurnālistu iespējas dokumentēt un atklāt 

nelikumīgu, neatļautu vai kaitējošu praksi, 

ja tas acīmredzami un pārliecinoši ir 
sabiedrības interesēs; pauž nožēlu par to, 

ka Komisija neplāno veikt steidzamus 

pasākumus šajā jomā, ņemot vērā pavisam 

nesenos un nozīmīgos trauksmes cēlēju 

atklājumus jeb tā dēvētās LuxLeaks un 

„Panamas dokumentu” lietas; 

16. stingri uzsver to, ka trauksmes cēlēju 

rīcībai ir izšķiroša nozīme, lai atklātu 

izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un 

nodokļu apiešanas apmērus, un ka tādēļ 

trauksmes cēlēju aizsardzība ir jānodrošina 

ar likumu un jānostiprina visā Eiropas 

Savienībā; norāda, ka Eiropas 

Cilvēktiesību tiesa un Eiropas Padome ir 

sākušas strādāt pie šī jautājuma risināšanas; 

uzskata, ka tiesām un dalībvalstīm 

vajadzētu nodrošināt trauksmes cēlēju un 

žurnālistu iespējas dokumentēt un atklāt 

nelikumīgu, neatļautu vai kaitējošu praksi 

sabiedrības interesēs; pauž nožēlu par to, 

ka Komisija neplāno veikt steidzamus 

pasākumus šajā jomā, ņemot vērā pavisam 

nesenos un nozīmīgos trauksmes cēlēju 

atklājumus jeb tā dēvētās LuxLeaks un 

„Panamas dokumentu” lietas, kā arī 

spriedumu pret LuxLeaks trauksmes 

cēlējiem Antoine Deltour un Raphaël 

Halet; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/24 

Grozījums Nr.  24 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. aicina Komisiju pēc iespējas drīz 

ierosināt vienotu Savienības līmeņa 

definīciju un sarakstu ar jurisdikcijām, kas 

nesadarbojas (proti, nodokļu oāžu melno 

sarakstu), pamatojoties uz saprātīgiem, 

taisnīgiem un objektīviem kritērijiem, 

tostarp ESAO ieteikumu īstenošanu, 

nodokļu pārredzamības pasākumus, BEPS 

darbības un automātiskās informācijas 

apmaiņas standartus, aktīvu kaitējošu 

nodokļu praksi, priekšrocību piešķiršanu 

nerezidentiem vai juridiskām personām, 

prasības par ekonomisko būtību trūkumu, 

juridisko personu (tostarp trastu, labdarības 

organizāciju, fondu un tamlīdzīgu 

struktūru) organizatoriskās struktūras vai 

aktīvu tiesību vai īpašumtiesību 

neizpaušanu, un atzinīgi vērtē Komisijas 

ieceri panākt vienošanos par minēto 

sarakstu nākamo sešu mēnešu laikā; aicina 

dalībvalstis apstiprināt šo vienošanos līdz 

2016. gada beigām; uzskata, ka, pirms 

jurisdikcija, kurā konstatētas nepilnības, 

tiek iekļauta sarakstā, ir jāparedz 

eskalācijas procedūra, kas sāksies ar 

konstruktīvu dialogu, lai šis process 

darbotos arī preventīvi; uzskata, ka būtu 

jāizstrādā mehānisms jurisdikcijas 

svītrošanai no saraksta, tiklīdz tajā ir 

veiksmīgi panākta vai atjaunota atbilstība 

kritērijiem; uzskata, ka šādi būtu jānovērtē 

22. aicina Komisiju pēc iespējas drīz 

ierosināt vienotu Savienības līmeņa 

definīciju un sarakstu ar jurisdikcijām, kas 

nesadarbojas (proti, nodokļu oāžu melno 

sarakstu), pamatojoties uz saprātīgiem, 

taisnīgiem un objektīviem kritērijiem, 

tostarp ESAO ieteikumu īstenošanu, 

nodokļu pārredzamības pasākumus, BEPS 

darbības un automātiskās informācijas 

apmaiņas standartus, aktīvu kaitējošu 

nodokļu praksi, priekšrocību piešķiršanu 

nerezidentiem vai juridiskām personām, 

prasības par ekonomisko būtību trūkumu, 

juridisko personu (tostarp trastu, labdarības 

organizāciju, fondu un tamlīdzīgu 

struktūru) organizatoriskās struktūras vai 

aktīvu tiesību vai īpašumtiesību 

neizpaušanu, un atzinīgi vērtē Komisijas 

ieceri panākt vienošanos par minēto 

sarakstu nākamo sešu mēnešu laikā; aicina 

dalībvalstis apstiprināt šo vienošanos līdz 

2016. gada beigām; uzskata, ka būtu 

jāizstrādā mehānisms jurisdikcijas 

svītrošanai no saraksta, tiklīdz tajā ir 

veiksmīgi panākta vai atjaunota atbilstība 

kritērijiem; uzskata, ka šādi būtu jānovērtē 

arī ESAO dalībvalstis; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/25 

Grozījums Nr.  25 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. aicina dalībvalstis pieņemt efektīvas, 

samērīgas un atturošas sankcijas, tostarp 

kriminālsodus tiem uzņēmumu vadītājiem, 

kas izvairījušies no nodokļu maksāšanas, 

kā arī iespēju atcelt uzņēmējdarbības 

licences speciālistiem un uzņēmumiem, ja 

ir pierādīts, ka viņi ir iesaistījušies 

nelikumīgas nodokļu plānošanas un 

izvairīšanās no nodokļu maksāšanas shēmu 

izstrādē, izmantošanā vai konsultāciju 

sniegšanā par to lietošanu; prasa, lai 

Komisija izpēta, vai ir iespējams piemērot 

proporcionālas finanšu saistības tiem 

nodokļu konsultantiem, kas ir iesaistīti 

nelikumīgā nodokļu praksē; 

39. aicina dalībvalstis pieņemt efektīvas, 

samērīgas un atturošas sankcijas, tostarp 

kriminālsodus tiem uzņēmumu vadītājiem, 

kas izvairījušies no nodokļu maksāšanas, 

kā arī iespēju atcelt uzņēmējdarbības 

licences speciālistiem un uzņēmumiem, ja 

ir pierādīts, ka viņi ir iesaistījušies 

nelikumīgas nodokļu plānošanas un 

izvairīšanās no nodokļu maksāšanas shēmu 

izstrādē, izmantošanā vai konsultāciju 

sniegšanā par to lietošanu; prasa, lai 

Komisija izpēta, vai ir iespējams piemērot 

proporcionālas finanšu saistības tiem 

nodokļu konsultantiem, kas ir iesaistīti 

nelikumīgā nodokļu praksē; aicina 

dalībvalstis apsvērt iespēju ieviest 

korporatīvo krimināltiesību principus, kā 

to praktizē ASV, lai nodrošinātu lielāku 

efektivitāti tiesībaizsardzības pasākumiem, 

kas vērsti pret noziedzīgām darbībām 

lielās korporācijās; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/26 

Grozījums Nr.  26 

Fabio De Masi, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, 

Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

50. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

50. pauž nožēlu par to, ka pirmā un otrā 

īpašā komiteja (TAXE 1 un TAXE 2) ir 

atkārtoti pieprasījusi pilnu piekļuvi Rīcības 

kodeksa jautājumu grupas dokumentiem un 

protokoliem, taču tikai ierobežots skaits 

jauno dokumentu ir darīti pieejami 

Parlamenta deputātu apspriedēm aiz 

slēgtām durvīm, un šī piekļuve tika 

saņemta tikai piecus mēnešus pēc TAXE 2 

pilnvaru termiņa sākuma; norāda, ka daži 

no šiem dokumentiem bija jāpublisko, lai 

būtu iespējama publiska uzraudzība un 

varētu sākt politiskas debates par to saturu; 

turklāt norāda, ka Padomes vēlme 

apmierināt šo pieprasījumu joprojām nav 

pietiekama;  

50. pauž nožēlu par to, ka pirmā un otrā 

īpašā komiteja (TAXE 1 un TAXE 2) ir 

atkārtoti pieprasījusi pilnu piekļuvi Rīcības 

kodeksa jautājumu grupas dokumentiem un 

protokoliem, taču tikai ierobežots skaits 

jauno dokumentu ir darīti pieejami 

Parlamenta deputātu apspriedēm aiz 

slēgtām durvīm, un šī piekļuve tika 

saņemta tikai piecus mēnešus pēc TAXE 2 

pilnvaru termiņa sākuma; norāda, ka daži 

no šiem dokumentiem bija jāpublisko, lai 

būtu iespējama publiska uzraudzība un 

varētu sākt politiskas debates par to saturu; 

turklāt norāda, ka Padomes vēlme 

apmierināt šo pieprasījumu joprojām 

pilnībā nav pietiekama; ņem vērā 

notiekošo procedūru T-11/16 Eiropas 

Savienības Vispārējā tiesā, kas varētu 

ievērojami palielināt publisku piekļuvi 

dokumentiem par kaitējošām nodokļu 

praksēm un tādējādi stiprinātu 

demokrātisko pārskatatbildību; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0223/27 

Grozījums Nr.  27 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

57.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  57a. uzsver, ka politiskajām 

amatpersonām, kas ir atbildīgas par 

Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, kā 

norādīts TAXE 1 ziņojumā, vai par 

kaitējošas nodokļu prakses netraucētu 

turpināšanu, kā liecina Rīcības kodeksa 

jautājumu grupas dokumenti, būtu 

jāuzņemas pilna atbildība par savu rīcību, 

tostarp apsverot atkāpšanos no amata, ja 

tas ir atbilstīgi, lai nepieļautu, ka turpmāk 

mazinās uzticība Eiropas Savienības un 

tās dalībvalstu pārstāvjiem; 

Or. en 



AM\1100084LV.doc  PE585.332v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

4.7.2016 A8-0223/28 

Grozījums Nr.  28 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Rina Ronja 

Kari, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0223/2016 

Jeppe Kofod, Michael Theurer 

Nodokļu nolēmumi un citi rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgi pasākumi (TAXE 2) 

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

84. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

84. norāda, ka ir nepieciešams turpināt 

darbu attiecībā uz piekļuvi dalībvalstu, 

Komisijas un Rīcības kodeksa jautājumu 

grupas dokumentiem; atkārto, ka ir 

nepieciešams turpināt analizēt dokumentus, 

kas Parlamentam jau ir darīti pieejami, lai 

pienācīgi novērtētu nepieciešamību pēc 

turpmākas politiskās rīcības un politikas 

iniciatīvām; aicina jaunizveidoto 

izmeklēšanas komiteju turpināt šo darbu un 

izmantot formātu, kas atšķirtos no Īpašās 

komitejas darba formāta un būtu tuvāks 

izjautāšanas komitejai, piemēram, 

Apvienotās Karalistes Publisko kontu 

komitejai; 

84. norāda, ka ir nepieciešams turpināt 

darbu attiecībā uz piekļuvi dalībvalstu, 

Komisijas un Rīcības kodeksa jautājumu 

grupas dokumentiem; atkārto, ka ir 

nepieciešams turpināt analizēt dokumentus, 

kas Parlamentam jau ir darīti pieejami, lai 

pienācīgi novērtētu nepieciešamību pēc 

turpmākas politiskās rīcības un politikas 

iniciatīvām; uzsver, ka būtu jāveic 

viedokļu apmaiņa ar dalībvalstu 

politiskajiem pārstāvjiem, lai apspriestu 

un novērtētu dalībvalstu nodokļu politiku 

un politiskās nostājas Padomes forumos, 

kas risina ar nodokļiem saistītus 

jautājumus, jo abi šie faktori var kavēt 

nepieciešamo koordināciju, sadarbību un 

pārredzamību attiecībā uz uzņēmumu 

nodokļa jautājumiem ES; aicina 

jaunizveidoto izmeklēšanas komiteju 

turpināt šo darbu un izmantot formātu, kas 

atšķirtos no Īpašās komitejas darba formāta 

un būtu tuvāks izjautāšanas komitejai, 

piemēram, Apvienotās Karalistes Publisko 

kontu komitejai; 

Or. en 

 

 

 


