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7.3.2018 A8-0041/26 

Grozījums Nr.  26 

Helmut Scholz, Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 24.a ņem vērā komisāres C. Malmström 

paziņojumu par to, ka Komisija ir 

paredzējusi steidzami noslēgt sarunas par 

Eiropas Savienības un tās dalībvalstu 

brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar 

Japānu, MERCOSUR, Meksiku un Čīli 

un ka Komisija vēlas ierosināt to, lai BTN 

ar Singapūru un Vjetnamu tiktu ratificēti 

2018. gadā; norāda, ka tas nozīmētu 

ievērojamu pašu resursu ienākuma 

samazinājumu Savienības budžetam 2018. 

gadā un turpmākajos gados; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/27 

Grozījums Nr.  27 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 24.b norāda, ka joprojām nav precizēts, 

cik lielā mērā un no kādiem avotiem tiks 

kompensēti ievērojamie negūtie 

ieņēmumi, kas izriet no katra jauna brīvās 

tirdzniecības nolīguma; aicina Komisiju 

sniegt precīzas aplēses par negūtajiem 

ieņēmumiem, kas izriet no katra pēdējos 

gados noslēgtā tirdzniecības nolīguma; 

aicina Komisiju un Padomi atturēties no 

to brīvās tirdzniecības nolīgumu 

parakstīšanas, par kuriem pašlaik notiek 

sarunas, ja netiek sniegtas precīzas 

aplēses par negūtajiem ieņēmumiem, 

kuri, paredzams, radīsies saistībā ar katru 

šo brīvās tirdzniecības nolīgumu, un ja 

netiek sniegtas skaidras norādes par to, ar 

kādas pārdales palīdzību ir paredzēts 

budžetā kompensēt summu, ko veido 

negūtie ieņēmumi; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/28 

Grozījums Nr.  28 

Helmut Scholz, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 24.c aicina Komisiju norādīt izmaksas, 

kas saistītas ar to, lai saskaņā ar brīvās 

tirdzniecības nolīgumiem ar Vjetnamu un 

Kanādu izveidotu ieguldījumu tiesu 

sistēmas (ICS), un izmaksas, kas izriet no 

citiem nolīgumiem, kuri paredz īpašas 

ieguldījumu aizsardzības tiesas izveidi; 

aicina Komisiju norādīt, kuras budžeta 

pozīcijas tiks izmantotas šo izmaksu 

segšanai; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/29 

Grozījums Nr.  29 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL 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, izbeidzot 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; 

Or. en 



 

AM\1147889LV.docx  PE616.073v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2018 A8-0041/30 

Grozījums Nr.  30 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. tomēr norāda, ka pašreizējā sistēmā 

ir nopietni trūkumi: šo resursu veidu 

aprēķina statistiski; tas ir nevajadzīgi 

sarežģīts, un tam nav tiešas saiknes ar 

iedzīvotājiem; tas ir tikai dalībvalstu 

iekasēto ieņēmumu daļas pārskaitījums un 

tādējādi nenodrošina pievienoto vērtību 

salīdzinājumā ar NKI resursiem, un 

iemaksu bāze nav pārredzama, un attiecībā 

uz nodokļu maksātājiem netiek nodrošināta 

vienlīdzība; 

29. tomēr norāda, ka pašreizējā sistēmā 

ir nopietni trūkumi: šo resursu veidu 

aprēķina statistiski; tas ir nevajadzīgi 

sarežģīts, un tam nav tiešas saiknes ar 

iedzīvotājiem; tas ir tikai dalībvalstu 

iekasēto ieņēmumu daļas pārskaitījums un 

tādējādi nenodrošina pievienoto vērtību 

salīdzinājumā ar NKI resursiem, un 

iemaksu bāze nav pārredzama, un attiecībā 

uz nodokļu maksātājiem netiek nodrošināta 

vienlīdzība; atkārtoti uzsver PVN 

regresīvo un netaisnīgo raksturu un to, ka 

ilgtermiņā ir nepieciešama tā 

samazināšana un pakāpeniska 

likvidēšana; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/31 

Grozījums Nr.  31 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. atbalsta vienotas nodokļa likmes 

noteikšanu (1 % līdz 2 %) ieņēmumiem no 

pārveidotā PVN, kuru kā Savienības pašu 

resursu iekasē tikai dalībvalstu pārvaldes 

iestādes; uzskata, ka šāda sistēma varētu 

ES nodrošināt ievērojamus un stabilus 

ieņēmumus ar nelielām administratīvajām 

izmaksām; 

35. atbalsta vienotas nodokļa likmes 

noteikšanu (1 % līdz 2 %) ieņēmumiem no 

pārveidotā PVN, kuru kā Savienības pašu 

resursu iekasē tikai dalībvalstu pārvaldes 

iestādes; uzskata, ka šāda sistēma varētu 

ES nodrošināt ievērojamus un stabilus 

ieņēmumus ar nelielām administratīvajām 

izmaksām; aicina dalībvalstis izveidot 

īpašas sistēmas pirmās nepieciešamības 

preču un pakalpojumu jomā — 

piemēram, pārtikai, sabiedriskajam 

transportam, zālēm un kultūrai būtu 

jāpiemēro atbrīvojums vai samazinātas 

nodokļu likmes sistēmas; 

Or. en 



 

AM\1147889LV.docx  PE616.073v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2018 A8-0041/32 

Grozījums Nr.  32 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

41. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

41. atgādina, ka izvairīšanās no 

nodokļu maksāšanas visos tās veidos rada 

ES zaudējumus, kuru apmērs, balstoties uz 

Komisijas aplēsēm, ir EUR 1 triljons gadā; 

uzsver nepieciešamību atjaunot negūtos 

nodokļu ieņēmumus, īstenojot saskaņotu 

politiku krāpšanas apkarošanas un cīņas 

pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas 

jomā un ar pārredzamībā, sadarbībā un 

koordinācijā balstītu satvaru; 

41. atgādina, ka izvairīšanās no 

nodokļu maksāšanas visos tās veidos rada 

ES zaudējumus, kuru apmērs, balstoties uz 

Komisijas aplēsēm, ir EUR 1 triljons gadā; 

uzsver nepieciešamību atjaunot negūtos 

nodokļu ieņēmumus, īstenojot efektīvu 

stratēģiju cīņai pret krāpšanu, korupciju 

un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 

palielinot Eiropā tiesību aktu 

saskaņošanu fiskālās politikas ziņā; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/33 

Grozījums Nr.  33 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

41.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 41.a atgādina, ka vienīgais veids, kā 

panākt fiskālo taisnīgumu un fiskālo 

tiesiskumu Savienībā, ir ierosināt īstenas 

politikas nostādnes un pasākumus, lai 

apkarotu izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas; šajā sakarībā ierosina tādus 

pasākumus kā muitas dienestu un to 

iestāžu cilvēkresursu un tehnisko spēju 

stiprināšanu, kuras cīnās pret nodokļu 

nemaksāšanu, un pieņemt sistēmu 

uzņēmumu aplikšanai ar nodokļiem 

atkarībā no valsts, kurā daudznacionālie 

uzņēmumi gūst savu peļņu, un organizēt 

nodokļu oāžu blokādi; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/34 

Grozījums Nr.  34 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier 

Couso Permuy, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

45.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 45.a aicina Komisiju cieši uzraudzīt 

izmaiņas starptautiskajās finanšu plūsmās 

no Eiropas Savienības un uz to pēc tam, 

kad Savienības tirdzniecības nolīgumos 

tiks īstenota finanšu pakalpojumu un 

kapitāla plūsmu liberalizācija, un 2018. 

gadā ziņot par rezultātiem Parlamentam 

un Padomei; mudina Komisiju īstenot 

papildu centienus, lai apliktu ar nodokli 

pasaules kapitāla plūsmas nolūkā attīstīt 

jaunus pašu resursus Savienības 

budžetam un 2018. gadā iesniegt attiecīgu 

priekšlikumu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/35 

Grozījums Nr.  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

45.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 45.b uzskata, ka nodokļu uzlikšana 

kapitāla plūsmām ir efektīva metode, lai 

novērstu spekulatīvus uzbrukumus 

dalībvalstīm, apkarotu nodokļu 

nemaksāšanu un mazinātu finanšu tirgu 

svārstīgumu; 

Or. en 

 

 


