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LV Vienoti daudzveidībā LV 

28.5.2018 B8-0239/6 

Grozījums Nr.  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi  

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. pauž vilšanos par ierosināto 

nākamās DFS vispārējo līmeni, kurš tika 

noteikts EUR 1,1 triljonu apmērā, atbilstot 

1,08 % no 27 dalībvalstu ES NKI, pēc 

Eiropas Attīstības fondam paredzēto 

summu atskaitīšanas (pašlaik tas ir 0,03 

% no ES NKI ārpus ES budžeta); uzsver, 

ka šis vispārējais NKI līmenis, kas ir 

izteikts procentos, faktiski ir zemāks nekā 

pašreizējā DFS, neraugoties uz to, ka 

jaunām politikas prioritātēm un jauniem 

uzdevumiem, ar kuriem Savienība 

saskaras, ir vajadzīgs papildu 

finansējums; atgādina, ka spēkā esošā 

DFS ir mazāka par iepriekšējo (2007.–

2013. gada DFS) un nepietiekama, lai 

finansētu Savienības neatliekamās 

vajadzības; 

4. pauž vilšanos par nākamās DFS 

palielināto vispārējo līmeni, kurš tika 

noteikts EUR 1,3 triljonu apmērā, kas 

nozīmē, ka nodokļu maksātājiem 

dalībvalstīs tiks uzlikts lielāks maksājumu 

slogs; uzsver, ka šādā situācijā netiek 

ņemta vērā Apvienotās Karalistes 

izstāšanās no ES un visas ar to saistītās 

finansiālās sekas; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/7 

Grozījums Nr.  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi  

Rezolūcijas priekšlikums 

7.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  7.a pauž nožēlu par pārliecīgo ES 

administratīvo izdevumu palielinājumu 

(apmēram par 20 %), kuru paredzot, 

netiek arī ņemti vērā ekonomiskie 

ierobežojumi, kurus izjutušas dažas 

dalībvalstis; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/8 

Grozījums Nr.  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi  

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. atbalsta Komisijas priekšlikumus 

par ES pašu resursu sistēmas reformu, 

kura ir atspoguļo ļoti pozitīvu 2027.–2021. 

gada DFS paketes ienākumu sastāvdaļu; 

tādēļ atzinīgi vērtē ierosinājumu ieviest 

trīs jaunus ES pašu resursus un 

vienkāršot pašreizējos pašu resursus, kuru 

pamatā ir PVN; uzsver, ka šie 

priekšlikumi, kuriem iedvesma tieši ņemta 

no iestāžu pašu resursu jautājumu augsta 

līmeņa darba grupas darba, arī bija daļa 

no ierosinājumu kopuma, kurus 

Parlaments izvirzīja 2018. gada 14. marta 

rezolūcijā; ar gandarījumu norāda, ka šie 

jaunie resursi atbilst diviem Savienības 

stratēģiskajiem mērķiem, proti, iekšējā 

tirgus pienācīgai darbībai un vides 

aizsardzībai un cīņai pret klimata 

pārmaiņām; sagaida Padomes un 

Komisijas atbalstu, lai pastiprinātu 

Parlamenta lomu pašu resursu 

pieņemšanas procedūrā; vēlreiz atgādina 

par savu nostāju, ka gaidāmajās sarunās 

par nākamo DFS vienkopus būtu 

jāaplūko gan izdevumu, gan ieņēmumu 

aspekti un ka vienošanos par DFS būs 

iespējams panākt tikai tad, ja būs gūti 

atbilstoši panākumi pašu resursu 

jautājumā; 

8. noraida ierosinājumu ieviest trīs 

jaunus ES pašu resursu veidus, kuru 

pamatā būtu ES emisijas kvotu 

tirdzniecības sistēma (ETS), kopējo 

konsolidēto uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāze (KKUINB) un valstu 

iemaksas, ko aprēķina, pamatojoties uz 

nepārstrādātu plastmasas iepakojuma 

atkritumu daudzumu, kas neizbēgami 

radīs papildu nodokļus uzņēmumiem un 

nodokļa spiediena palielināšanos 

pilsoņiem; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/9 

Grozījums Nr.  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi  

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  9.a atgādina, ka neviena Eiropas 

iestāde nav tiesīga iekasēt nodokļus 

dalībvalstu nodokļu maksātāju vārdā; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/10 

Grozījums Nr.  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi  

Rezolūcijas priekšlikums 

10. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

10. atgādina par savu nostāju izstrādāt 

mehānismu, kas ļautu finansiāli ietekmēt 

dalībvalstis, kuras neievēro Līguma par 

Eiropas Savienību (LES) 2. pantā 

noteiktās vērtības; pieņem zināšanai 

Komisijas priekšlikumu par Savienības 

budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu 

gadījumā saistībā ar tiesiskumu 

dalībvalstīs, kas tika iesniegts kā daļa no 

vispārējā DFS dokumentu kopuma; plāno 

rūpīgi pārbaudīt visus šā priekšlikuma 

elementus un ieviest vajadzīgos 

noteikumus, lai garantētu, ka noteikumu 

pārkāpumi nekādā gadījumā nedrīkst 

ietekmēt Savienības budžeta līdzekļu 

galīgos saņēmējus, kuri par šiem 

pārkāpumiem nav atbildīgi; 

10. noraida un pauž nožēlu par 

jebkuru mēģinājumu izmantot ES līdzekļu 

piešķiršanu, lai panāktu politisku vai 

ekonomisku nosacījumu izpildi, kā tas ir 

paredzēts jaunajā II budžeta pozīcijā; 

uzskata šo iniciatīvu par turpmāku 

vēršanos pret Eiropas tautām, to brīvību 

un neatkarību; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/11 

Grozījums Nr.  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

ENF grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi  

Rezolūcijas priekšlikums 

13.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  13.a noraida jebkādus mēģinājumus 

izmantot ES budžetu ar aizsardzības vai 

militāro jomu saistītiem izdevumiem, kā 

tas ir paredzēts jaunajā V budžeta 

pozīcijā; 

Or. en 

 

 


