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LV Vienoti daudzveidībā LV 

7.3.2018 A8-0041/1 

Grozījums Nr.  1 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. norāda, ka minētajā tiesību aktā 

Padome cita starpā nosaka pašu resursu 

maksimālās robežas un var noteikt jaunas 

pašu resursu kategorijas vai likvidēt jau 

esošu kategoriju; uzsver — lai gan PRL 

nav noteikts beigu termiņš, tas ir tieši 

saistīts ar attiecīgo DFS, kurā ir noteikts 

maksimālais izdevumu līmenis tam pašam 

laikposmam, uz kuru tas attiecas; 

svītrots 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/2 

Grozījums Nr.  2 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

24. uzskata, ka tradicionālie pašu 

resursi, proti, muitas nodokļi, 

lauksaimniecības nodevas un cukura un 

izoglikozes nodevas, ir uzticams un īsts ES 

ieņēmumu avots, jo tie ir tieši saistīti ar ES 

kā muitas savienību un ar to saistītajām 

tiesiskajām kompetencēm un kopējo 

tirdzniecības politiku; tādēļ uzskata, ka 

tradicionālie pašu resursi būtu jāsaglabā kā 

viens no ES budžeta ieņēmumu avotiem; 

uzskata — samazinot dalībvalstu ieturēto 

iekasēšanas izmaksu īpatsvaru, var 

nodrošināt lielāku šo ieņēmumu daļu ES 

budžetam; 

24. uzskata, ka tradicionālie pašu 

resursi, proti, muitas nodokļi, 

lauksaimniecības nodevas un cukura un 

izoglikozes nodevas, ir uzticams un īsts ES 

ieņēmumu avots, jo tie ir tieši saistīti ar ES 

kā muitas savienību un ar to saistītajām 

tiesiskajām kompetencēm un kopējo 

tirdzniecības politiku; tādēļ uzskata, ka 

tradicionālie pašu resursi būtu jāsaglabā kā 

viens no ES budžeta ieņēmumu avotiem; 

uzskata — lai arī muitas nodevas 

importam no valstīm, kas nav ES 

dalībvalstis, jau ir pašu resursi, 
dalībvalstu ieturētais 20 % iekasēšanas 

izmaksu īpatsvars, kas ir saistīts ar 

pārvaldības maksām, būtu jāatceļ ES pašu 

resursu labā; 

Or. en 



 

AM\1147758LV.docx  PE616.073v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2018 A8-0041/3 

Grozījums Nr.  3 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

25. atzīst, ka NKI iemaksas ir uzticams, 

stabils un taisnīgs ES budžeta ieņēmumu 

avots un vairums dalībvalstu to ļoti spēcīgi 

atbalsta; tādēļ uzskata, ka tās ES budžetā 

būtu jāsaglabā, bet tikai kā līdzsvarojoši un 

atlikuma resursi, kas ļautu izbeigt budžeta 

“taisnīgas atdeves” loģiku; šajā sakarībā 

uzsver nepieciešamību nodrošināt to, lai 

NKI iemaksas visos valstu budžetos tiktu 

klasificētas vienādi, proti, kā ieņēmumi, 

kas piešķirti ES, nevis kā valstu valdību 

izdevumi; 

25. atzīst, ka NKI iemaksas ir uzticams, 

stabils un taisnīgs ES budžeta ieņēmumu 

avots un vairums dalībvalstu to ļoti spēcīgi 

atbalsta; tādēļ uzskata, ka tās ES budžetā 

būtu jāsaglabā, bet tikai kā līdzsvarojoši un 

atlikuma resursi, kas ļautu izbeigt budžeta 

“taisnīgas atdeves” loģiku; šajā sakarībā 

uzsver nepieciešamību nodrošināt to, lai 

NKI iemaksas visos valstu budžetos tiktu 

klasificētas vienādi, proti, kā ieņēmumi, 

kas piešķirti ES, nevis kā valstu valdību 

izdevumi; uzskata, ka ar reformu NKI 

iemaksas ES budžetā, kā arī valstu 

iemaksas iniciatīvās, kuras saņem ES 

līdzfinansējumu, būtu jāizslēdz no 

saskaņā ar stabilitātes un izaugsmes 

paktu veiktajiem deficīta aprēķiniem, lai 

sekmētu ieguldījumus; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/4 

Grozījums Nr.  4 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

50. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

50. principā prasa izveidot jaunus pašu 

resursus Savienības budžetam, kuri 

jāuzliek darījumiem digitālajā ekonomikā; 

tomēr, ņemot vērā nozīmīgās pašreizējās 

sarunas ES un ESAO līmenī, uzskata, ka 

ir pāragri lemt par konkrētiem 

pasākumiem šādu resursu noteikšanai; 

50. principā prasa izveidot jaunus pašu 

resursus Savienības budžetam, kuri 

jāuzliek darījumiem digitālajā ekonomikā; 

uzsver, ka šo problēmu risināšanai ir 

nepieciešams ilgtermiņa risinājums, nevis 

ātri risinājumi; tādēļ uzskata, ka 

pastāvīgas digitālās pārstāvniecības 

izveide, kuras pamatā ir ievērojama un 

ilgstoša digitālās nozares klātbūtne 

KKUINB direktīvā, risinātu nodokļu 

problēmas, kas izriet no digitalizācija 

konteksta; tomēr uzsver, ka ir jāņem vērā 

pašreizējās sarunas ES un ESAO līmenī; 

Or. en 

 

 

 


