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Grozījums Nr. 6
José Gusmão, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia 
Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Dimitrios Papadimoulis, Marc Botenga, Leila 
Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Manon Aubry, Stelios Kouloglou, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0238/2019
Irene Tinagli
Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā
Taisnīga nodokļu politika digitalizētā un globalizētā ekonomikā: BEPS 2.0

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. aicina Komisiju un dalībvalstis 
vienoties par kopīgu un vērienīgu ES 
nostāju ESAO sarunās, nodrošinot, ka ES 
pauž vienotu nostāju un rāda piemēru, lai 
nodrošinātu taisnīgāku nodokļu uzlikšanas 
tiesību sadalījumu un minimālo nodokļu 
līmeni, kas ļautu nodrošināt taisnīgumu 
starptautiskajā nodokļu vidē, lai cīnītos 
pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 
agresīvu nodokļu plānošanu un nodokļu 
apiešanu;

36. aicina Komisiju un dalībvalstis 
vienoties par kopīgu un vērienīgu ES 
nostāju ESAO sarunās, nodrošinot, ka ES 
pauž vienotu nostāju un rāda piemēru, lai 
nodrošinātu taisnīgāku nodokļu uzlikšanas 
tiesību sadalījumu un minimālu efektīvas 
nodokļu politikas līmeni, kas ļautu 
nodrošināt taisnīgumu starptautiskajā 
nodokļu vidē, lai cīnītos pret izvairīšanos 
no nodokļu maksāšanas, agresīvu nodokļu 
plānošanu un nodokļu apiešanu;
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Grozījums Nr. 7
José Gusmão, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia 
Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Dimitrios Papadimoulis, Marc Botenga, Leila 
Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Manon Aubry, Stelios Kouloglou, Konstantinos 
Arvanitis, Petros Kokkalis
GUE/NGL grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums B9-0238/2019
Irene Tinagli
Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā
Taisnīga nodokļu politika digitalizētā un globalizētā ekonomikā: BEPS 2.0

Rezolūcijas priekšlikums
39. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

39. stingri mudina Komisiju un 
dalībvalstis panākt vienošanos starptautiskā 
līmenī, kas pēc tam tiktu transponēta ES 
līmenī, izmantojot attiecīgos ES un valstu 
tiesību aktus; tāpat atbalsta Komisijas 
priekšsēdētājas apņemšanos ierosināt ES 
risinājumu, ja līdz 2020. gada beigām 
netiks panākta starptautiska vienošanās, ar 
nosacījumu, ka šis ES risinājums 
neattieksies tikai uz digitālajiem 
uzņēmumiem; saprot, ka šāds risinājums 
stiprinātu vienoto tirgu, nosakot minimālo 
nodokļu līmeni, kas novērstu vienpusējus 
pasākumus;

39. stingri mudina Komisiju un 
dalībvalstis panākt vienošanos starptautiskā 
līmenī, kas pēc tam tiktu transponēta ES 
līmenī, izmantojot attiecīgos ES un valstu 
tiesību aktus; tāpat atbalsta Komisijas 
priekšsēdētājas apņemšanos ierosināt ES 
risinājumu, ja līdz 2020. gada beigām 
netiks panākta starptautiska vienošanās, ar 
nosacījumu, ka šis ES risinājums 
neattieksies tikai uz digitālajiem 
uzņēmumiem; saprot, ka šāds risinājums 
veicinātu taisnīgu nodokļu politiku, 
nosakot minimālo faktisko nodokļu likmi 
25 % apmērā, kas novērstu vienpusējus 
pasākumus;

Or. en


