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

2016/2038(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

BF apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

BF. tā kā Parlamenta Īpašā komiteja TAXE 

2, kas tika izveidota 2015. gada 

2. decembrī, sarīkoja 11 sanāksmes — 

dažas no tām kopā ar Ekonomikas un 

monetāro komiteju, Juridisko komiteju un 

Attīstības komiteju —, kurās uzstājās 

konkurences komisāre Margrethe Vestager, 

ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas 

komisārs Pierre Moscovici, finanšu 

stabilitātes, finanšu pakalpojumu un 

kapitāla tirgu savienības komisārs Jonathan 

Hill, Nīderlandes Finanšu ministrijas valsts 

sekretārs Eric Wiebes (pārstāvot Padomes 

prezidentvalsti), eksperti nodokļu un 

attīstības jomā, daudznacionālo uzņēmumu 

pārstāvji, banku pārstāvji un ES dalībvalstu 

parlamentu deputāti; tā kā Īpašā komiteja 

arī rīkoja sanāksmes ar Andoras, 

Lihtenšteinas, Monako, Gērnsijas un 

Džērsijas valdības pārstāvjiem, un saņēma 

rakstisku ziņojumu, ko iesniedza Menas 

salas valdība (sk. 1. pielikumu); tā kā Īpašā 

komiteja arī organizēja faktu vākšanas 

misijas uz ASV (sk. 6. pielikumu), lai 

iedziļinātos tās pilnvaru jomā esošajos 

trešo valstu dimensijas īpašajos aspektos, 

un uz Kipru (sk. 5. pielikumu); tā kā Īpašās 

komitejas locekļi tika personīgi uzaicināti 

iesaistīties ESAO augsta līmeņa 

parlamentu sadarbības grupas „TAXE” 

darbā; tā kā Īpašā komiteja rīkoja 

sanāksmes aiz slēgtām durvīm 

BF. tā kā Parlamenta Īpašā komiteja TAXE 

2, kas tika izveidota 2015. gada 

2. decembrī, sarīkoja 11 sanāksmes — 

dažas no tām kopā ar Ekonomikas un 

monetāro komiteju, Juridisko komiteju un 

Attīstības komiteju —, kurās uzstājās 

konkurences komisāre Margrethe Vestager, 

ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas 

komisārs Pierre Moscovici, finanšu 

stabilitātes, finanšu pakalpojumu un 

kapitāla tirgu savienības komisārs Jonathan 

Hill, Nīderlandes Finanšu ministrijas valsts 

sekretārs Eric Wiebes (pārstāvot Padomes 

prezidentvalsti), eksperti nodokļu un 

attīstības jomā, daudznacionālo uzņēmumu 

pārstāvji, banku pārstāvji un ES dalībvalstu 

parlamentu deputāti; tā kā Īpašā komiteja 

arī rīkoja sanāksmes ar Andoras, 

Lihtenšteinas, Monako, Gērnsijas un 

Džērsijas valdības pārstāvjiem, un saņēma 

rakstisku ziņojumu, ko iesniedza Menas 

salas valdība (sk. 1. pielikumu); tā kā Īpašā 

komiteja arī organizēja faktu vākšanas 

misijas uz ASV (sk. 6. pielikumu), lai 

iedziļinātos tās pilnvaru jomā esošajos 

trešo valstu dimensijas īpašajos aspektos, 

un uz Kipru (sk. 5. pielikumu); tā kā Īpašās 

komitejas locekļi tika personīgi uzaicināti 

iesaistīties ESAO augsta līmeņa 

parlamentu sadarbības grupas „TAXE” 

darbā; tā kā Īpašā komiteja rīkoja 

sanāksmes aiz slēgtām durvīm 
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koordinatoru līmenī, uzklausot Kaimanu 

salu valdības pārstāvjus, pētnieciskos 

žurnālistus un Komisijas ierēdņus; tā kā 

visi minētie pasākumi, kuri snieguši daudz 

īpaši lietderīgas informācijas par praksi un 

nodokļu sistēmām gan Savienībā, gan 

ārpus tās robežām, ir palīdzējuši noskaidrot 

dažus būtiskus jautājumus, bet uz citiem 

jautājumiem atbildes nav gūtas; 

koordinatoru līmenī, uzklausot Kaimanu 

salu valdības pārstāvjus, pētnieciskos 

žurnālistus un Komisijas ierēdņus; tā kā 

Īpašā komiteja TAXE 1 pirmajā ziņojumā 

norādīja, ka tās veiktie pasākumi 

"nepalīdzēja noskaidrot visus būtiskos 

jautājumus, tostarp atlikušās neatbilstības 

Komisijas priekšsēdētāja Jean-Claude 

Juncker paziņojumos par Krecké 

ziņojuma jau ilgi slepenībā turēto 

lappusi", un nekādi citi uzaicinājumi uz 

tālākām darbībām netika attiecināti ne uz 

Jean-Claude Juncker, ne Jeannot Krecké, 

lai gan minētās neatbilstības tika 

apstiprinātas pētniecisko žurnālistu slēgtā 

uzklausīšanā; tā kā visi minētie pasākumi, 

kuri snieguši daudz īpaši lietderīgas 

informācijas par praksi un nodokļu 

sistēmām gan Savienībā, gan ārpus tās 

robežām, ir palīdzējuši noskaidrot dažus 

būtiskus jautājumus, bet uz citiem 

jautājumiem atbildes nav gūtas; 

Or. en 

 

 


