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Grozījums Nr.  48 

José Manuel Fernandes 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma 

2017/2053(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. atgādina, ka ar Lisabonas līgumu 

tika ieviesti jauni noteikumi attiecībā uz 

pašu resursus reglamentējošo tiesību aktu 

īstenošanu un tie paredz iespēju Padomei 

ar kvalificētu balsu vairākumu pieņemt 

regulu pēc tam, kad ir saņemta Parlamenta 

piekrišana; tomēr pauž nožēlu, ka PRL 

joprojām ir vairāki īstenošanas noteikumi, 

jo īpaši tie, kas attiecas uz NKI resursu 

aprēķināšanu; tādēļ prasa ieviest 

vienmērīgāku NKI pieņemšanas 

procedūru, kas būtu jāpieņem saskaņā ar 

parasto likumdošanas procedūru, no kā 

izriet balsošana ar kvalificētu balsu 

vairākumu Padomē un koplēmuma 

procedūra ar Parlamentu; atgādina, ka 

saskaņā ar LES 48. panta 7. punktu 

Eiropadome var pieņemt lēmumu, ar ko 

ļauj aktus, uz kuriem neattiecas parastā 

likumdošanas procedūra, tomēr apstrādāt 

saskaņā ar šo procedūru, kas ir daudz 

demokrātiskāka un atvērtāka; aicina 

Eiropadomi nekavējoties iedarbināt šo 

mehānismu; 

7. atgādina, ka ar Lisabonas līgumu 

tika ieviesti jauni noteikumi attiecībā uz 

pašu resursus reglamentējošo tiesību aktu 

īstenošanu un tie paredz iespēju Padomei 

ar kvalificētu balsu vairākumu pieņemt 

regulu pēc tam, kad ir saņemta Parlamenta 

piekrišana; tomēr pauž nožēlu, ka PRL 

joprojām ir vairāki īstenošanas noteikumi, 

jo īpaši tie, kas attiecas uz NKI resursu 

aprēķināšanu; 

Or. en 
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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; 

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; uzskata, ka šādiem resursiem 

vajadzētu būt tieši saistītiem ar īpašu 

eurozonai paredzētu pozīciju ES budžetā; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

65. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

65. šajā nolūkā prasa ES budžeta 

ieņēmumu daļā izveidot īpašu rezervi, 

kurā laika gaitā pakāpeniski uzkrātos visu 

veidu neparedzēti citi ieņēmumi; uzskata, 

ka šī rezerve būtu jāizmanto, lai segtu 

papildu maksājumu vajadzības, it īpaši 

tādas, kas saistītas ar vispārējās saistību 

rezerves vai DFS īpašo instrumentu 

izmantošanu; 

65. šajā nolūkā prasa ES budžetā 

izveidot īpašu rezervi, kurā laika gaitā 

pakāpeniski uzkrātos visu veidu 

neparedzēti citi ieņēmumi un kura tiktu 

pienācīgi pārnesta, lai vajadzību gadījumā 

radītu papildu izdevumu iespējas; uzskata, 

ka šī rezerve būtu jāparedz DFS īpašajiem 

instrumentiem un ar to būtu jānodrošina 

papildu piešķīrumi gan saistību, gan 

maksājumu apropriācijās, pamatojoties uz 

budžeta lēmējinstitūcijas lēmumu; 

Or. en 

 

 


