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7.3.2018 A8-0041/23 

Grozījums Nr.  23 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, 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 

21.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  21.a uzskata, ka jaunā fiskālā režīma 

radītais nodokļu slogs būtu galvenokārt 

jāuzņemas tiem, kuri izmanto pašreizējās 

regulatīvās sistēmas priekšrocības, 

uzsverot nodokļus saistībā ar ienākumiem 

no kapitāla (uzņēmumu peļņu) un 

finanšu darījumiem un īpašuma nodokli 

un apsverot sākotnējo nodokļa likmi kā 

vienu no pirmajiem posmiem virzībā uz 

faktisko īpašnieku un īpašuma reģistra 

sistēmas ieviešanu; turklāt uzskata, ka 

fiskālajai sistēmai būtu ne tikai jāsaskaņo 

nodokļu bāzes, bet arī jāievieš efektīva 

minimālā nodokļu likme visā ES; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/24 

Grozījums Nr. 24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

22. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

22. uzskata, ka jaunu pašu resursu 

ieviešanas mērķim vajadzētu būt 

divējādam, proti, pirmkārt, ievērojami 

samazināt uz NKI balstīto iemaksu 

īpatsvaru (cenšoties sasniegt 40 % mērķi), 

tādējādi radot ietaupījumus dalībvalstu 

budžetiem, un, otrkārt, DFS laikposmā 

pēc 2020. gada radīt iespējas finansēt 

augstāku ES izdevumu līmeni, cita starpā 

sedzot Apvienotās Karalistes izstāšanās 

radīto atšķirību; šajā sakarībā atgādina, ka 

jauno pašu resursu mērķis nav palielināt 

vispārējo fiskālo slogu ES nodokļu 

maksātājiem, kuriem nebūtu jāizjūt jaunu 

pašu resursu ieviešanas radītā ietekme; 

22. uzskata, ka jaunu pašu resursu 

ieviešanas mērķim vajadzētu būt 

divējādam, proti, pirmkārt, padarīt pašu 

resursu sistēmu solidārāku un 

progresīvāku, uzsākot pārejas procesu, lai 

koriģētu pašreizējās valstu iemaksas, cita 

starpā ieviešot sadales kritērijus, kas 

koriģē valstu iemaksas, balstoties uz 

ienākumu līmeni uz vienu iedzīvotāju, un, 

otrkārt, radīt iespējas finansēt augstāku ES 

izdevumu līmeni DFS laikposmam pēc 

2020. gada, cita starpā sedzot Apvienotās 

Karalistes izstāšanās radīto atšķirību; šajā 

sakarībā atgādina, ka jauno pašu resursu 

mērķis nav palielināt vispārējo fiskālo 

slogu ES nodokļu maksātājiem no 

vidusšķiras un strādājošo vidus, kuriem 

nebūtu jāizjūt jaunu pašu resursu 

ieviešanas radītā ietekme; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/25 

Grozījums Nr. 25 

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. 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; 

ierosina dalībvalstu ieturēto muitas 

ieņēmumu procentuālo daļu par 
iekasēšanas izmaksām no jauna noteikt 

sākotnēji paredzēto 10 % apmērā, lai 

kompensētu šo tradicionālo pašu resursu 

samazināšanos pēc būtiskiem tarifu 

samazinājumiem, par kuriem vienojusies 

PTO un kas paredzēti nozīmīgos 

divpusējos ES tirdzniecības nolīgumos; 

Or. en 

 

 


