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7.3.2018 A8-0041/5 

Grozījums Nr.  5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

37. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

37. aicina Komisiju līdz attiecīgo PVN 

tiesību aktu pieņemšanai saistībā ar tās 

gaidāmo tiesību aktu paketi ES pašu 

resursu jomā iesniegt priekšlikumu par 

pārveidotiem pašu resursiem, kas balstīti 

uz PVN; uzskata, ka šādā priekšlikumā 

būtu jāņem vērā galvenie pašlaik 

apspriestās PVN reformas rezultāti; 

37. aicina Komisiju līdz attiecīgo PVN 

tiesību aktu pieņemšanai saistībā ar tās 

gaidāmo tiesību aktu paketi ES pašu 

resursu jomā iesniegt priekšlikumu par 

pārveidotiem pašu resursiem, kas nav 

balstīti uz PVN; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/6 

Grozījums Nr.  6 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

40. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

40. atbalsta HLGOR veikto KKUINB 

novērtējumu, kurā tā atzīta par jaunu pašu 

resursu pamatu, kas atbilst visiem grupas 

noteiktajiem kritērijiem; uzsver, ka 

KKUINB ir arī būtisks elements vienotā 

tirgus izveidē, kas ir Eiropas sabiedrības 

interesēs, jo novērš neatbilstošu nodokļu 

konkurenci starp dalībvalstīm un fiskālo 

optimizāciju, kas kaitē līdzvērtīgu 

konkurences apstākļu nodrošināšanai; 

40. nepiekrīt HLGOR veiktajam 

KKUINB novērtējumam, kurā tā atzīta par 

jaunu pašu resursu pamatu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/7 

Grozījums Nr.  7 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

42. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

42. prasa Komisijai, balstoties uz 

KKUINB direktīvas pārskatīšanā gūtajiem 

secinājumiem, ierosināt tādu jaunu pašu 

resursu izveidi Savienības budžetam, 

kurus aprēķina, balstoties uz dalībvalstu 

ieņēmumiem no KKUINB; atbalsta 

vienotas nodokļa likmes noteikšanu 

ieņēmumiem no KKUINB, kas iekasējami 

kā pašu resursi; uzskata, ka šāda sistēma 

varētu ES nodrošināt ievērojamus un 

stabilus ieņēmumus ar nelielām 

administratīvajām izmaksām; 

svītrots 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/8 

Grozījums Nr.  8 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

43. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

43. uzskata, ka ieņēmumi, kas izriet no 

Eiropas Centrālās bankas peļņas (ECB 

ieņēmumi no valūtas emitēšanas) un kas 

tādējādi ir tieši saistīti ar ES monetāro 

savienību, nav jāiemaksā valstu kasēs, bet 

tiem vajadzētu būt jaunu pašu resursu 

pamatā; 

svītrots 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/9 

Grozījums Nr.  9 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

45. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

45. atbalsta HLGOR novērtējumu, 

kurā pausts atbalsts FDN kā iespējamam 

Savienības budžetam paredzētu jaunu pašu 

resursu pamatam, tomēr arī uzskata, ka 

būtu jāizvērtē citi veidi finanšu darbību 

aplikšanai ar nodokli; 

45. nepiekrīt HLGOR veiktajam 

KKUINB novērtējumam, kurā pausts 

atbalsts FDN kā iespējamam Savienības 

budžetam paredzētu jaunu pašu resursu 

pamatam; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/10 

Grozījums Nr.  10 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

46. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

46. tādēļ aicina izveidot jaunus pašu 

resursus Savienības budžetam, kuri 

jāaprēķina, balstoties uz izvēlēto metodi 

finanšu darbību aplikšanai ar nodokli; 

svītrots 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/11 

Grozījums Nr.  11 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD 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 precīziem 

pasākumiem šādu resursu noteikšanai; 

svītrots 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/12 

Grozījums Nr.  12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

51. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

51. tomēr uzskata, ka visiem ES 

iestāžu veiktajiem pasākumiem, 

piemēram, reģistrācijas vai uzraudzības 

sistēmām vai regulatīvajiem 

mehānismiem, būtu nekavējoties jāļauj 

iekasēt nodokļus vai nodevas Savienības 

budžetam, balstoties uz to Eiropas 

pievienoto vērtību; uzskata, ka tie ir ES 

sabiedriskie labumi, kas, kā norādījusi 

HLGOR, nodrošina pamatu tādas 

nodevas noteikšanai, kas veido “citus 

ieņēmumus”, kuri izriet no Savienības 

politikas; 

svītrots 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/13 

Grozījums Nr.  13 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

54. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

54. uzsver vides nodokļa nozīmīgumu, 

jo tas ir īpaši piemērots mehānisms 

Eiropas pašu resursu papildināšanai; 

aicina Komisiju turpināt integrēt 

priekšlikumus par papildu ekoloģiskiem 

pašu resursiem, kā izklāstīts HLGOR 

ziņojumā un kā norādījis par ES budžetu 

atbildīgais komisārs, tos saskaņojot ar 

noteiktām Savienības politikas jomām, 

piemēram, enerģētikas jomu 

(energoresursu nodoklis), vides un 

klimata jomu (ar oglekļa cenas 

pielāgošanu uz robežas saistītais 

mehānisms, plastmasas nodoklis un 

emisijas kvotu tirdzniecības sistēma 

(ETS)) un transporta jomu 

(autotransporta degvielas un aviobiļešu 

nodoklis), lai veicinātu turpmākus papildu 

Savienības pašu resursus; 

svītrots 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/14 

Grozījums Nr.  14 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

55. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

55. prasa, lai, sākot ar 4. posmu (2021. 

g.) un turpmāk, būtiska daļa no ETS 

izsolē gūtajiem ieņēmumiem tiktu 

uzskatīta par jauniem ES pašu resursiem; 

atgādina, ka šo iespēju apsprieda HLGOR 

un Komisija to ir skaidri ierosinājusi 

2018. gada 14. februāra paziņojumā 

“Jauna un moderna Eiropas Savienības 

daudzgadu finanšu shēma, kura efektīvi 

īsteno tās prioritātes pēc 2020. gada” 

(COM(2018)0098); vienlaicīgi prasa 

ieviest ar oglekļa cenas pielāgošanu uz 

robežas saistītu mehānismu kā jaunu ES 

budžeta pašu resursu veidu, kuram 

vajadzētu arī ietekmēt vienlīdzīgu 

konkurences apstākļu nodrošināšanu 

starptautiskajā tirdzniecībā un samazināt 

ražošanas pārvietošanu, vienlaikus 

internalizējot importēto preču cenā 

klimata pārmaiņu radītās izmaksas; 

svītrots 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/15 

Grozījums Nr.  15 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

56. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

56. prasa Komisijai apsvērt iespēju ES 

mērogā ieviest nodevu par plastmasas un 

vienreizlietojamiem materiāliem, lai 

mudinātu ilgtspējīgāku alternatīvu 

izmantošanu; 

svītrots 

Or. en 

 

 


