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20.3.2019 A8-0170/3

Grozījums Nr. 3
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
23. norāde

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā pārkāpuma procedūras, 
kas tika uzsāktas pret 23 dalībvalstīm par 
to, jo tās nebija transponējušas vai bija 
tikai daļēji transponējušas savos tiesību 
aktos AMLD4,

– ņemot vērā pārkāpuma procedūras, 
ko Komisija uzsāka pret 28 dalībvalstīm 
par to, jo tās nebija pienācīgi 
transponējušas savos tiesību aktos 
AMLD4,

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/4

Grozījums Nr. 4
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
25.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 – ņemot vērā 2019. gada 14. marta 
rezolūciju par nepieciešamību steidzami 
izveidot ES melno sarakstu ar trešām 
valstīm atbilstīgi Nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas novēršanas 
direktīvai1a,
_________________
1a Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0216.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/5

Grozījums Nr. 5
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. norāda, ka G20 un ESAO 
15 punktu BEPS rīcības plāns, kas bija 
paredzēts, lai saskaņoti risinātu cēloņus un 
apstākļus, kas rada BEPS praksi, tiek 
īstenots un uzraudzīts un ka, piemērojot 
paplašināto satvaru, notiek plašākas 
diskusijas plašākā kontekstā, nevis tikai 
sākotnēji iesaistītajās valstīs; tādēļ aicina 
dalībvalstis atbalstīt gan paplašinātā 
satvara pilnvaru, gan darbības reformu, lai 
nodrošinātu, ka esošais starptautiskais 
BEPS prakses izskaušanas satvars aptver 
atlikušās nodokļu sistēmas nepilnības un 
neatrisinātos jautājumus nodokļu jomā, 
piemēram, jautājumu par tiesību uzlikt 
nodokli sadali valstu starpā;

39. norāda, ka G20 un ESAO 
15 punktu BEPS rīcības plāns, kas bija 
paredzēts, lai saskaņoti risinātu cēloņus un 
apstākļus, kas rada BEPS praksi, tiek 
īstenots un uzraudzīts un ka, piemērojot 
paplašināto satvaru, notiek plašākas 
diskusijas plašākā kontekstā, nevis tikai 
sākotnēji iesaistītajās valstīs; tādēļ aicina 
dalībvalstis atbalstīt gan paplašinātā 
satvara pilnvaru, gan darbības reformu, lai 
nodrošinātu, ka esošais starptautiskais 
satvars aptver atlikušās nodokļu sistēmas 
nepilnības un neatrisinātos jautājumus 
nodokļu jomā; atzinīgi vērtē iekļaujošā 
satvara iniciatīvu apspriesties un rast 
globālu vienprātību tam, kā sadalīt 
nodokļu uzlikšanas tiesības valstu starpā;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/6

Grozījums Nr. 6
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
69. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

69. atzinīgi vērtē tiesību aktu kopumu 
par nodokļu uzlikšanu digitālajā 
ekonomikā, ko Komisija pieņēma 
2018. gada 21. martā; pauž nožēlu par 
lēno virzību Padomē52 un tās nespēju 
panākt vienošanos par šo tiesību aktu 
kopumu; pauž bažas par to, ka tā vietā 
Padome apsver priekšlikumu, kas tvēruma 
ziņā ir daudz mazāk ambiciozs par 
sākotnējo priekšlikumu un Parlamenta 
2018. gada 13. decembrī pieņemto 
nostāju53; aicina Padomi pieņemt šos 
priekšlikumus bez kavēšanās;

69. atzinīgi vērtē tiesību aktu kopumu 
par nodokļu uzlikšanu digitālajā 
ekonomikā, ko Komisija pieņēma 
2018. gada 21. martā; tomēr pauž nožēlu, 
ka 2019. gada 12. marta ECOFIN 
sanāksmē Dānija, Somija, Īrija un 
Zviedrija palika pie atrunām vai pavisam 
noraidīja DST paketi1a;

_________________ _________________
1aEkonomikas un finanšu padomes 
2019. gada 12. marta secinājumi.

52 Error! Hyperlink reference not valid..
53 Eiropas Parlamenta 2018. gada 13. 
decembra normatīvā rezolūcija par 
priekšlikumu Padomes direktīvai par 
digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo 
sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada 
konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana, 
pieņemtie teksti P8_TA(2018)0523.
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20.3.2019 A8-0170/7

Grozījums Nr. 7
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
71. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

71. ja Padome nespēs panākt 
vienošanos par digitālo pakalpojumu 
nodokli, mudina dalībvalstis, kas vēlas 
apsvērt iespēju ieviest digitālo nodokli, 
darīt to, izmantojot ciešākas sadarbības 
procedūru;

71. mudina dalībvalstis, kas vēlas 
apsvērt iespēju ieviest digitālo nodokli, 
darīt to, izmantojot ciešākas sadarbības 
procedūru, lai izvairītos no tālākas vienotā 
tirgus fragmentācijas, kas jau tagad 
notiek atsevišķu dalībvalstu gadījumā, 
kuras apsver ieviest pašas savus 
risinājumus;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/8

Grozījums Nr. 8
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
81. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

81. ņem vērā Francijas finanšu ministra 
sniegto paziņojumu 2018. gada 23. oktobra 
TAX3 komitejas sanāksmes laikā par 
nepieciešamību diskutēt par minimālas 
nodokļu uzlikšanas koncepciju; atzinīgi 
vērtē Francijas gatavību debates par 
minimālu nodokļu uzlikšanu noteikt par 
vienu no prioritātēm tās G7 prezidentūras 
laikā 2019. gadā;

81. ņem vērā Francijas finanšu ministra 
sniegto paziņojumu 2018. gada 23. oktobra 
TAX3 komitejas sanāksmes laikā par 
nepieciešamību diskutēt par minimālas 
nodokļu uzlikšanas koncepciju; atzinīgi 
vērtē Francijas gatavību debates par 
minimālu nodokļu uzlikšanu noteikt par 
vienu no prioritātēm tās G7 prezidentūras 
laikā 2019. gadā, par ko tika vēlreiz 
atgādināts 2019. gada 12. marta ECOFIN 
sanāksmē;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/9

Grozījums Nr. 9
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
211. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

211. pauž nosodījumu par to, ka liela 
daļa dalībvalstu noteiktajā termiņā pilnībā 
vai daļēji nav transponējušas AMLD4 
direktīvu savos tiesību aktos un ka tādēļ 
Komisija uzsāka pārkāpumu procedūras 
pret šīm valstīm, tostarp vērsās Eiropas 
Savienības Tiesā117; aicina attiecīgās 
dalībvalstis nekavējoties risināt šo 
situāciju; mudina dalībvalsts jo īpaši 
izpildīt savu juridisko pienākumu ievērot 
2020. gada 10. janvāra termiņu AMLD5 
direktīvas transponēšanai valsts tiesību 
aktos; uzsver un atzinīgi vērtē Padomes 23. 
novembra secinājumus, kurā dalībvalstis ir 
aicinātas transponēt AMLD5 direktīvu 
savos valsts tiesību aktos pirms 2020. gada 
termiņa; aicina Komisiju pilnībā izmantot 
tās rīcībā esošos instrumentus, lai sniegtu 
atbalstu un nodrošinātu, ka dalībvalstis 
iespējami drīz pienācīgi transponē un 
īsteno AMLD5 direktīvu;

211. pauž nosodījumu par to, ka 
dalībvalstu noteiktajā termiņā pilnībā vai 
daļēji nav transponējušas AMLD4 
direktīvu savos tiesību aktos un ka tādēļ 
Komisija uzsāka pārkāpumu procedūras 
pret šīm valstīm, tostarp vērsās Eiropas 
Savienības Tiesā117; aicina attiecīgās 
dalībvalstis nekavējoties risināt šo 
situāciju; mudina dalībvalsts jo īpaši 
izpildīt savu juridisko pienākumu ievērot 
2020. gada 10. janvāra termiņu AMLD5 
direktīvas transponēšanai valsts tiesību 
aktos; uzsver un atzinīgi vērtē Padomes 23. 
novembra secinājumus, kurā dalībvalstis ir 
aicinātas transponēt AMLD5 direktīvu 
savos valsts tiesību aktos pirms 2020. gada 
termiņa; aicina Komisiju pilnībā izmantot 
tās rīcībā esošos instrumentus, lai sniegtu 
atbalstu un nodrošinātu, ka dalībvalstis 
iespējami drīz pienācīgi transponē un 
īsteno AMLD5 direktīvu;

_________________ _________________
117 Komisija 2018. gada 19. jūlijā vērsās 
pret Grieķiju un Rumāniju Eiropas 
Savienības Tiesā par to, ka tās nebija 
transponējušas valsts tiesību aktos Ceturto 
direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

117 Komisija 2018. gada 19. jūlijā vērsās 
pret Grieķiju un Rumāniju Eiropas 
Savienības Tiesā par to, ka tās nebija 
transponējušas valsts tiesību aktos Ceturto 
direktīvu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu 



AM\1180183LV.docx PE637.644v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

legalizācijas novēršanu. Īrija ir 
transponējusi tikai nelielu noteikumu daļu, 
un arī pret šo valsti tika iesniegta prasība 
Tiesā.

legalizācijas novēršanu. Īrija ir 
transponējusi tikai nelielu noteikumu daļu, 
un arī pret šo valsti tika iesniegta prasība 
Tiesā.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/10

Grozījums Nr. 10
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
223.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

 223.a ar bažām norāda, ka Troika 
Laundromat gadījums parādīja, kā 
4,6 miljardi USD no Krievijas un citām 
valstīm tika izpludināti caur Eiropas 
bankām un uzņēmumiem; uzsver, ka 
skandāla centrā ir Troika Dialog – 
savulaik viena no lielākajām Krievijas 
investīciju bankām – un ka šis tīkls varētu 
būt ļāvis Krievijas valdošajai elitei slepeni 
izmantot nelikumīgi iegūtus līdzekļus, lai 
iegādātos akcijas valsts akciju 
sabiedrībās, nekustamos īpašumus 
Krievijā un citviet un luksus preces; 
turklāt pauž nožēlu, ka saskaņā ar ziņām 
aizdomīgos darījumos iesaistītas vairākas 
Eiropas bankas, proti, Danske Bank, 
Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING 
Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche 
Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen 
Bank International AG, ABN Amro 
Group NV, Cooperatieve Rabobank U.A. 
un Turkiye Garanti Bankasi A.S. Eiropas 
daļa;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/11

Grozījums Nr. 11
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
281. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

281. uzskata — lai gan ir jāņem vērā 
darbs, ko veic starptautiskā līmenī, lai 
noteiktu augsta riska trešās valstis 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
teroristu finansēšanas apkarošanas nolūkā, 
it īpaši darbs, ko veic FATF, ir ļoti svarīgi 
Savienībai izveidot atsevišķu augsta riska 
trešo valstu sarakstu; atzinīgi vērtē 
Komisijas 2019. gada 31. janvāra Deleģēto 
regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 
attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem 
standartiem minimuma darbībām un 
papildu pasākumu veidiem, kuri 
kredītiestādēm un finanšu iestādēm jāveic 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un 
teroristu finansēšanas risku mazināšanai 
konkrētās trešās valstīs136;

281. uzskata — lai gan ir jāņem vērā 
darbs, ko veic starptautiskā līmenī, lai 
noteiktu augsta riska trešās valstis 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 
teroristu finansēšanas apkarošanas nolūkā, 
it īpaši darbs, ko veic FATF, ir ļoti svarīgi 
Savienībai izveidot atsevišķu augsta riska 
trešo valstu sarakstu; atzinīgi vērtē 
Komisijas 2019. gada 13. februāra 
Deleģēto regulu, ar ko papildina Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 
2015/849, norādot augsta riska trešās 
valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības, 
(C(2019)1326), un pauž nožēlu, ka 
Padome pret šo aktu iebilda; atzinīgi vērtē 
Komisijas 2019. gada 31. janvāra Deleģēto 
regulu, ar ko papildina Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849 
attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem 
standartiem minimuma darbībām un 
papildu pasākumu veidiem, kuri 
kredītiestādēm un finanšu iestādēm jāveic 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un 
teroristu finansēšanas risku mazināšanai 
konkrētās trešās valstīs136;

_________________ _________________
136 C(2019)0646. 136 C(2019)0646.
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20.3.2019 A8-0170/12

Grozījums Nr. 12
Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati
PPE grupas vārdā
Jeppe Kofod, Peter Simon
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Ziņojums par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu
(2018/2121(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
298. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

298. atzinīgi vērtē to, ka Padome 2017. 
gada 5. decembrī pieņēma pirmo ES 
sarakstu un ka patlaban tiek uzraudzītas 
trešo valstu uzņemtās saistības; norāda, ka 
saraksts ir vairākas reizes atjaunināts, 
pamatojoties uz minēto saistību 
novērtējumu, un tā rezultātā vairākas 
valstis no saraksta ir svītrotas; norāda, ka 
2018. gada 9. novembrī sarakstā bija vien 
piecas nodokļu jurisdikcijas: ASV Samoa, 
Guama, Samoa, Trinidāda un Tobāgo un 
ASV Virdžīnu Salas;

298. atzinīgi vērtē to, ka Padome 2017. 
gada 5. decembrī pieņēma pirmo ES 
sarakstu un ka patlaban tiek uzraudzītas 
trešo valstu uzņemtās saistības; norāda, ka 
saraksts ir vairākas reizes atjaunināts, 
pamatojoties uz minēto saistību 
novērtējumu, un tā rezultātā vairākas 
valstis no saraksta ir svītrotas; norāda, ka 
pēc pārskatīšanas, ko veica 2019. gada 
12. martā, sarakstā tagad ir šādas 
jurisdikcijas: ASV Samoa, Aruba, Guama, 
Barbadosa, Belīze, Bermudas, 
Dominikāna, Fidži, Māršala Salas, 
Omāna, Samoa, Trinidāda un Tobāgo, 
Apvienotie Arābu Emirāti, ASV Virdžīnu 
Salas un Vanuatu;

Or. en


