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7.3.2018 A8-0041/43 

Grozījums Nr.  43 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. atgādina, ka dalībvalstis ir 

atbildīgas par savu fiskālo politiku, un 

uzsver, ka tiesības uzlikt nodokļus ir ES 

dalībvalstu suverenitātes izpausmes 

pamatā; uzsver, ka ES pašu resursu 

reforma nenozīmē valstu suverenitātes 

nodošanu šajā jomā, bet gan pašreizējās 

sistēmas saskaņošanu ar ES līgumu burtu 

un garu; 

8. atgādina, ka dalībvalstis ir 

atbildīgas par savu fiskālo politiku, un 

uzsver, ka tiesības uzlikt nodokļus ir ES 

dalībvalstu suverenitātes izpausmes 

pamatā; tādēļ uzsver, ka neviena ES 

iestāde nav tiesīga iekasēt nodokļus valstu 

nodokļu maksātāju vārdā; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/44 

Grozījums Nr.  44 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF politiskās grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. uzskata, ka, neraugoties uz finanšu 

norēķinu, sekas, ko radīs Apvienotās 

Karalistes izstāšanās no ES, būs ievērojams 

pārbaudījums arī nākamajā DFS un visos 

ar to saistītajos lēmumos budžeta jomā; 

pauž pārliecību, ka līdz lēmuma 

pieņemšanai par DFS laikposmam pēc 

2020. gada būtu jāpārvar ar “Brexit 

plaisu” saistītās problēmas, vienlaicīgi 

garantējot, ka ES līdzekļi netiek 

samazināti un netiek radīta negatīva 

ietekme uz ES programmām; 

17. uzskata, ka, neraugoties uz finanšu 

norēķinu, sekas, ko radīs Apvienotās 

Karalistes izstāšanās no ES, būs ievērojams 

pārbaudījums arī nākamajā DFS un visos 

ar to saistītajos lēmumos budžeta jomā; 

jebkurā gadījumā neatbalsta un nosoda 

jebkādas manipulācijas ar Apvienotās 

Karalistes izstāšanos no ES (Brexit) 

nolūkā nostiprināt budžeta ieņēmumus, jo 

beigās tas radīs papildu nodokļus 

uzņēmumiem un palielinās iedzīvotāju 

nodokļu slogu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/45 

Grozījums Nr.  45 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF politiskās grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

18. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

18. atzinīgi vērtē Komisijas 

priekšsēdētāja Jean-Claude Juncker 

Eiropas Parlamentam paredzētajā runā 
par Savienības stāvokli sniegto 

priekšlikumu, kas paredz ES budžetā 

izveidot īpašu eurozonai paredzētu 

pozīciju un kas ir papildus iztirzāts 

Komisijas 2017. gada 6. decembra 

paziņojumā par jauniem budžeta 

instrumentiem stabilai eurozonai 

Savienības sistēmas ietvaros 

(COM(2017)0822); tādēļ prasa ES 

budžetā paredzēt budžeta kapacitāti, kas 

būtu lielāka par pašreizējo maksimālo 

apjomu; 

18. noraida ideju par īpašu eurozonas 

budžetu, kas radītu būtisku plaisu starp 

valstīm, kuras ir ieviesušas vienoto valūtu, 

un tām, kuras ir paturējušas savu valūtu, 

kā rezultātā tehnokrātiskā struktūra vēl 

vairāk mazinātu valstu demokrātisko 

suverenitāti; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/46 

Grozījums Nr.  46 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF politiskās grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. aicina Komisiju, pamatojoties uz 

iepriekš minēto, pārbaudīt turpmāk 

norādītā jaunu pašu resursu klāsta 

ieviešanu; 

 27. noraida jebkādu iespējamu tādu 

jaunu pašu resursu ieviešanu, kas balstīti 

uz pievienotās vērtības nodokli, 

uzņēmumu ienākuma nodokli, naudas 

emisiju, finanšu darījuma nodokli (FDN) 

vai vides nodokli un nodevām; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/47 

Grozījums Nr.  47 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF politiskās grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  27.a iesaka Eiropas Savienībai nevis 

palielināt ieņēmumus, bet racionalizēt 

savus pārmērīgos administratīvos 

izdevumus, pārtraukt jebkādu līdzekļu 

izšķiešanu, piemēram, saistībā ar EĀDD, 

un izvērtēt, vai noteiktus līdzekļus 

nevarētu efektīvāk pārvaldīt valsts līmenī, 

lai garantētu subsidiaritātes principa 

pilnīgu ievērošanu; 

Or. en 

 

 

 


