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Grozījums Nr. 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Normatīvās rezolūcijas projekts
9.a norāde (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

ņemot vērā projektu Eiropadomes 
secinājumiem par jauno daudzgadu 
finanšu shēmu, pašu resursiem un 
atveseļošanas plānu, ko Eiropadomes 
priekšsēdētājs Šarls Mišels iesniedza 
2020. gada 10. jūlijā,

Or. en

Grozījums Nr. 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Normatīvās rezolūcijas projekts
9.b norāde (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

ņemot vērā Augsta līmeņa grupas pašu 
resursu jautājumos galīgo ziņojumu un 
ieteikumus, kas publicēti 2016. gada 
decembrī un iesniegti Eiropas 
Parlamentam un Padomei 2017. gada 
janvārī,

Or. en

Grozījums Nr. 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Normatīvās rezolūcijas projekts
9.c norāde (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

ņemot vērā to, ka pašu resursu ieņēmumu 
prognoze 2020. gadam pasliktinās, kā 
norādīts budžeta grozījuma Nr. 7/2020 
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projektā, un paredzams, ka tā tikai 
turpinās pasliktināties, jo Komisija 
2020. gada vasaras ekonomikas prognozē 
paredz dziļāku lejupslīdi 2020. gadā,

Or. en

Grozījums Nr. 28
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
1. norāde

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 311. panta trešo 
daļu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 311. pantu,

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 29
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
5.a norāde (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 113. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 30
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ar Savienības pašu resursu 
sistēmu jānodrošina pietiekami resursi 
Savienības rīcībpolitikas pastāvīgai 
izstrādei, ņemot vērā nepieciešamību 
ievērot stingru budžeta disciplīnu. Pašu 
resursu sistēmas izveidošana var palīdzēt 
un tai arī būtu pēc iespējas lielākā mērā 
jāpalīdz Savienības rīcībpolitikas 
izstrādāšanā.

svītrots

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 31
Victor Negrescu

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ar Savienības pašu resursu sistēmu 
jānodrošina pietiekami resursi Savienības 
rīcībpolitikas pastāvīgai izstrādei, ņemot 
vērā nepieciešamību ievērot stingru 
budžeta disciplīnu. Pašu resursu sistēmas 
izveidošana var palīdzēt un tai arī būtu pēc 
iespējas lielākā mērā jāpalīdz Savienības 
rīcībpolitikas izstrādāšanā.

(1) Ar Savienības pašu resursu sistēmu 
jānodrošina pietiekami resursi Savienības 
rīcībpolitikas pastāvīgai izstrādei, ņemot 
vērā nepieciešamību ievērot stingru 
budžeta disciplīnu. Pašu resursu sistēmas 
izveidošana var palīdzēt un tai arī būtu pēc 
iespējas lielākā mērā jāpalīdz Savienības 
rīcībpolitikas izstrādāšanā, un tai būtu 
jāatspoguļo dalībvalstu ekonomikas ciklu 
svārstības.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 32
Mario Furore, Tiziana Beghin

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Ar Savienības pašu resursu sistēmu 
jānodrošina pietiekami resursi Savienības 
rīcībpolitikas pastāvīgai izstrādei, ņemot 
vērā nepieciešamību ievērot stingru 
budžeta disciplīnu. Pašu resursu sistēmas 
izveidošana var palīdzēt un tai arī būtu 
pēc iespējas lielākā mērā jāpalīdz 
Savienības rīcībpolitikas izstrādāšanā.

(1) Ar Savienības pašu resursu sistēmu 
jānodrošina pietiekami resursi Savienības 
rīcībpolitikas pastāvīgai izstrādei, un tai 
būtu jāatbilst Līgumos noteiktajam 
Eiropas budžeta finansēšanas principam. 
Pašu resursu sistēmas izveidei ir pirmkārt 
un galvenokārt jādod ieguldījums 
Savienības rīcībpolitikas izstrādāšanā.

Or. it

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 33
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Turklāt lēmums par pašu resursu 
sistēmu nodrošina juridisko pamatu, lai 
Komisija varētu aizņemties līdzekļus 
kapitāla tirgos ar mērķi finansēt 
izdevumus, kas saistīti ar atveseļošanas 
pasākumu kopumu Next Generation EU 
satvarā. Ar pamatsummas dzēšanu un 
procentiem saistītās izmaksas ir 
jārefinansē papildus DFS maksimālajiem 
apjomiem un pilnībā jāiekļauj pašu 
resursu maksimālā apjoma ārkārtējā un 
pagaidu palielinājumā (3.c pants) uz 
iepriekš noteiktu termiņu, kas atkarīgs no 
emitēto obligāciju termiņa un parāda 
atmaksas stratēģijas. Šādām izmaksām 
nevajadzētu izraisīt valstu iemaksu 
palielinājumu. Tāpēc šādas izmaksas būtu 
pilnībā jāsedz ar ieņēmumiem no patiesi 
jauniem pašu resursiem. Jebkuras 
summas, kuras rada šādi jauni pašu 
resursi un kuras pārsniedz to, kas 
vajadzīgs, lai segtu atmaksas saistības 
attiecīgajā gadā, būtu jāieskaita 
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Savienības budžetā kā vispārējie 
ieņēmumi. Visiem jaunajiem pašu 
resursiem pēc atmaksas plāna beigām 
būtu jāturpina finansēt Savienības 
budžetu kā vispārējiem ieņēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Siegfried Mureşan

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Turklāt lēmums par pašu resursu 
sistēmu nodrošina juridisko pamatu, lai 
Komisija varētu aizņemties līdzekļus 
kapitāla tirgos ar mērķi finansēt 
izdevumus Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta ietvaros. Ar 
pamatsummas dzēšanu un procentiem 
saistītās izmaksas ir jārefinansē no 
Savienības budžeta iepriekš noteiktā 
termiņā atkarībā no emitēto obligāciju 
termiņa un parāda atmaksas stratēģijas. 
Šādām izmaksām nevajadzētu izraisīt 
nedz daudzgadu finanšu shēmas 
programmu izdevumu vai ieguldījumu 
instrumentu nepamatotu samazināšanu, 
nedz krasu valstu iemaksu palielinājumu. 
Tāpēc šādas izmaksas būtu jāsedz ar 
ieņēmumiem no patiesi jauniem pašu 
resursiem. Visām summām, kuras rada 
šādi jauni pašu resursi un kuras 
pārsniedz to, kas vajadzīgs, lai segtu 
atmaksas saistības, būtu jāpalielina 
Savienības budžets. Visiem jaunajiem 
pašu resursiem pēc atmaksas plāna 
beigām būtu jāturpina finansēt 
Savienības budžetu kā vispārējiem 
ieņēmumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Roberts Zīle

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Turklāt lēmums par pašu resursu 
sistēmu nodrošina juridisko pamatu, lai 
Komisija varētu aizņemties līdzekļus 
kapitāla tirgos ar mērķi finansēt 
izdevumus, kas saistīti ar atveseļošanas 
pasākumu kopumu Next Generation EU 
satvarā. Ar pamatsummas dzēšanu un 
procentiem saistītās izmaksas ir 
jārefinansē no Savienības budžeta 
iepriekš noteiktā termiņā atkarībā no 
emitēto obligāciju termiņa un parāda 
atmaksas stratēģijas. Šādām izmaksām 
nevajadzētu izraisīt nedz daudzgadu 
finanšu shēmas programmu izdevumu vai 
ieguldījumu instrumentu nepamatotu 
samazināšanu, nedz krasu valstu iemaksu 
palielinājumu. Tāpēc šādas izmaksas būtu 
jāsedz ar ieņēmumiem no jauniem pašu 
resursiem.

Or. en

Pamatojums

Jauni pašu resursi var palīdzēt finansēt pamatsummas dzēšanas un procentu izmaksas, lai 
nebūtu nepamatoti jāsamazina saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu īstenotu programmu 
izdevumi vai ieguldījumi. Jauni pašu resursi tāpat varētu novērst strauju uz NKI balstīto 
iemaksu pieaugumu — tas būtu taisnīgs, patiess pašu resurss un pēc definīcijas pietiekams.

Grozījums Nr. 36
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Jaunās pašu resursu kategorijas 
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būtu jāievieš no 2021. gada, lai to radītie 
ieņēmumi būtu pieejami tad, kad ir 
jāpilda procentu nomaksas un līdzekļu 
atmaksas saistības, un lai dotu 
ieguldījumu Savienības rīcībpolitikas un 
programmu izstrādē. Ieņēmumiem no 
minētajiem pašu resursiem vajadzētu būt 
pietiekamiem, lai pilnībā segtu vismaz 
pamatsummas dzēšanas un procentu 
izmaksas un citas saistītās izmaksas. 
Jaunie pašu resursi būtu jāsaskaņo ar 
Savienības politikas mērķiem un tiem 
būtu jāatbalsta Eiropas sociālo tiesību 
pīlārs, Eiropas zaļais kurss, ilgtspējīgas 
attīstības mērķi un Parīzes nolīguma 
mērķis, kā arī vienotā tirgus darbība un 
centieni uzlabot uzņēmumu ienākuma 
nodokļa efektivitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) LESD 311. pantā ir noteikts, ka, 
neskarot citus ieņēmumus, budžetu 
pilnībā finansē no pašu resursiem.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Olivier Chastel, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Summas, kas vajadzīgas, lai 
izvairītos no katastrofālas ekonomikas, 
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sociālās un vides krīzes, ir ievērojamas. 
Jau pirms šīs krīzes Eiropas Komisija 
2020. gada 14. janvārī paziņoja, ka zaļais 
kurss prasīs novērst ieguldījumu 
nepietiekamību, kas saskaņā ar 
novērtējumu nākamo 10 gadu laikā 
sasniegs vismaz 260 līdz 500 miljardus 
EUR gadā. Saskaņā ar Komisijas 
2020. gada maija aplēsēm investīcijas, kas 
nepieciešamas zaļās pārkārtošanās un 
digitālās pārveides īstenošanai ES līmenī, 
ir vismaz 595 miljardi EUR gadā. Šādi 
resursi, kas vajadzīgi, lai īstenotu ES 
galvenās rīcībpolitikas, veicinātu 
ražīgumu un inovāciju un radītu vairāk 
nekā 5 miljonus darbvietu visās mūsu 
valstīs, kas būs ļoti vajadzīgas, lai 
pārvarētu šo krīzi. Turklāt Komisija lēš, 
ka papildus šai summai sociālās 
infrastruktūras jomā ir vajadzīgi papildu 
ieguldījumi vismaz 192 miljardu EUR 
apmērā gadā, lai atgūtos no Covid-19 
krīzes un tās dramatiskajām sociālajām 
sekām. Lai sasniegtu šādus ieguldījumu 
apmērus un izvairītos no dziļas 
ekonomiskās, sociālās un vides krīzes, būs 
nepieciešams risinājums, kas ietver 
ievērojamus ieņēmumus no jauniem pašu 
resursiem.

Or. en

Pamatojums

Vairāki ES līderi, tostarp priekšsēdētāja U. von der Leiena un premjerministrs P. Sančess, 
aicināja izstrādāt “Eiropas Māršala plānu”. Īstermiņā parāds ir risinājums šīs krīzes 
apmēram atbilstoša atveseļošanas plāna finansēšanai, un mēs atzinīgi vērtējam Eiropas 
Komisijas priekšlikumu, kas paredz 750 miljardus EUR plānam Next Generation EU. Tomēr 
dažas valstis nepiekrīt šim plānam, jo nevēlas uzņemties pienākumu atmaksāt šo kopējo 
parādu. Tāpēc vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīgi jauni pašu resursi.

Grozījums Nr. 39
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Jaunās pašu resursu kategorijas 
būtu jāievieš savlaicīgi, lai to radītie 
ieņēmumi būtu pieejami tad, kad ir 
jāpilda procentu nomaksas un līdzekļu 
atmaksas saistības. Ieņēmumiem no 
minētajiem pašu resursiem vajadzētu būt 
pietiekamiem, lai pilnībā segtu vismaz 
pamatsummas dzēšanas un procentu 
izmaksas un citas saistītās izmaksas pilnā 
apmērā un lai līdz DFS 2021.–
2027. gadam darbības beigām samazinātu 
uz NKI balstītos pašu resursus līdz 40 %. 
Jaunie pašu resursi būtu jāsaskaņo ar 
Savienības politikas mērķiem, un tiem 
būtu jāatbalsta Eiropas zaļais kurss, kā 
arī vienotā tirgus darbība un centieni 
uzlabot uzņēmumu ienākuma nodokļa 
efektivitāti. Eiropas Parlaments savā 
2018. gada novembra starpposma 
ziņojumā par DFS un pašu resursiem jau 
ir apstiprinājis iespējamu jaunu pašu 
resursu grozu, kam piemīt šādas iezīmes, 
un šis grozs būtu jāpaplašina, ietverot vēl 
citas alternatīvas, piemēram, visā Eiropā 
piemērojamu petrolejas nodokli.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Elisabetta Gualmini

Lēmuma priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Jaunās pašu resursu kategorijas 
būtu jāievieš savlaicīgi, lai to radītie 
ieņēmumi būtu pieejami tad, kad ir 
jāpilda procentu nomaksas un līdzekļu 
atmaksas saistības. Ieņēmumiem no 
minētajiem pašu resursiem vajadzētu būt 
pietiekamiem, lai pilnībā segtu vismaz 
pamatsummas dzēšanas un procentu 



PE655.682v01-00 12/80 AM\1210502LV.docx

LV

izmaksas un citas saistītās izmaksas. 
Jaunie pašu resursi būtu jāsaskaņo ar 
Savienības politikas mērķiem, un tiem 
būtu jāatbalsta Eiropas zaļais kurss, kā 
arī taisnīgāka vienotā tirgus darbība un 
centieni uzlabot uzņēmumu ienākuma 
nodokļa efektivitāti, jāveicina taisnīga 
nodokļu politika un jāpadara ES 
noturīgāka cīņā pret krāpšanu un 
nodokļu apiešanu, kas ir ES politiskās 
prioritātes. Eiropas Parlaments savā 
2018. gada novembra starpposma 
ziņojumā par DFS un pašu resursiem jau 
ir apstiprinājis iespējamu jaunu pašu 
resursu grozu, kam piemīt šādas iezīmes.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Roberts Zīle

Lēmuma priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Jaunās pašu resursu kategorijas 
būtu jāievieš savlaicīgi, lai to radītie 
ieņēmumi būtu pieejami tad, kad ir 
jāpilda procentu nomaksas un līdzekļu 
atmaksas saistības. Ieņēmumiem no 
minētajiem pašu resursiem vajadzētu 
daļēji segt pamatsummas dzēšanas un 
procentu izmaksas un citas saistītās 
izmaksas. Šajā sakarībā Eiropas 
Parlaments savā 2018. gada novembra 
starpposma ziņojumā par DFS un pašu 
resursiem jau ir apstiprinājis iespējamu 
jaunu pašu resursu sarakstu.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Siegfried Mureşan
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Lēmuma priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) ES pašu resursu sistēmas reforma 
sniedz iespēju pastiprināt cīņu pret 
krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas un nodokļu 
apiešanu. Jaunu pašu resursu groza 
ieviešanai ir svarīga nozīme, lai 
nodrošinātu taisnīgākas un modernas 
nodokļu sistēmas ES.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Būtu jāizskata, vai būtu lietderīgi 
vienotu likmi 0,30 % apmērā piemērot 
visām dalībvalstīm, izņemot Nīderlandi, 
Vāciju un Zviedriju, kurām ir spēkā 
pazemināta piesaistīšanas likme 0,15 % 
apmērā.

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Eero Heinäluoma

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) 2017. gada jūnijā Komisija pieņēma 
pārdomu dokumentu par ES finanšu 
nākotni18. Komisija ierosināja vairākus 
risinājumus, kas pašu resursus redzamāk 

(3) 2017. gada jūnijā Komisija pieņēma 
pārdomu dokumentu par ES finanšu 
nākotni18. Komisija ierosināja vairākus 
risinājumus, kas pašu resursus redzamāk 
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saistītu ar Savienības rīcībpolitiku, jo īpaši 
ar vienotā tirgus un ilgtspējīgas izaugsmes 
politiku. Dokumentā teikts, ka, ieviešot 
jaunus pašu resursus, uzmanība būtu 
jāpievērš to pārredzamībai, vienkāršumam 
un stabilitātei, saskanībai ar Savienības 
politikas mērķiem, ietekmei uz 
konkurētspēju un ilgtspējīgu izaugsmi un 
to taisnīgam sadalījumam starp 
dalībvalstīm.

saistītu ar Savienības rīcībpolitiku, jo īpaši 
ar vienotā tirgus un ilgtspējīgas izaugsmes 
politiku. Dokumentā teikts, ka, ieviešot 
jaunus pašu resursus, uzmanība būtu 
jāpievērš to pārredzamībai, vienkāršumam 
un stabilitātei, saskanībai ar Savienības 
politikas mērķiem, ietekmei uz 
konkurētspēju un ilgtspējīgu izaugsmi un 
to taisnīgam sadalījumam starp 
dalībvalstīm. Vienlīdzība un taisnīgums ir 
ES pašu resursu sistēmai svarīgi principi 
un nepieciešami nosacījumi. Komisijai 
būtu jāiesniedz rūpīgs ietekmes 
novērtējums, kurā novērtēta katra 
ierosinātā jaunā pašu resursa ietekme uz 
ES konkurētspēju un uz dalībvalstīm, lai 
nodrošinātu vienādu ietekmi uz 
līdzvērtīgiem nodokļu maksātājiem visā 
ES.

_________________ _________________
18 COM(2017)358 final, 28.6.2017. 18 COM(2017) 358 final, 28.6.2017.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 45
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) 2017. gada jūnijā Komisija pieņēma 
pārdomu dokumentu par ES finanšu 
nākotni18. Komisija ierosināja vairākus 
risinājumus, kas pašu resursus redzamāk 
saistītu ar Savienības rīcībpolitiku, jo 
īpaši ar vienotā tirgus un ilgtspējīgas 
izaugsmes politiku. Dokumentā teikts, ka, 
ieviešot jaunus pašu resursus, uzmanība 
būtu jāpievērš to pārredzamībai, 
vienkāršumam un stabilitātei, saskanībai ar 
Savienības politikas mērķiem, ietekmei uz 
konkurētspēju un ilgtspējīgu izaugsmi un 

(3) 2017. gada jūnijā Komisija pieņēma 
pārdomu dokumentu par ES finanšu 
nākotni18. Dokumentā teikts, ka, ieviešot 
jaunus pašu resursus, uzmanība būtu 
jāpievērš to pārredzamībai, vienkāršumam 
un stabilitātei, saskanībai ar Savienības 
politikas mērķiem, ietekmei uz 
konkurētspēju un ilgtspējīgu izaugsmi un 
to taisnīgam sadalījumam starp 
dalībvalstīm.
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to taisnīgam sadalījumam starp 
dalībvalstīm.

_________________ _________________
18 COM(2017)358 final, 28.6.2017. 18 COM(2017) 358 final, 28.6.2017.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 46
Mario Furore, Tiziana Beghin

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Būtu jāizskata jauni Eiropas 
budžeta finansēšanas veidi, ievērojot 
LESD 311. pantu. Tādēļ Komisijai arī 
turpmāk ir jāiesniedz priekšlikumi par 
jauniem pašu resursiem, jo īpaši saistībā 
ar iekšējo tirgu, lai pakāpeniski 
samazinātu tiešās dalībvalstu iemaksas, 
tādējādi samazinot spiedienu uz to 
budžetiem. Šajā sakarībā uzskata, ka 
Komisijai būtu jāturpina centieni izveidot 
finanšu darījumu nodokli, kas būtu 
pieņemams visām Eiropas Savienības 
dalībvalstīm kā potenciāls pamats jaunam 
ES budžeta pašu resursam.

Or. it

Grozījums Nr. 47
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Lēmuma priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Komisijas dokumentā arī tika 
aicināts atcelt dažām valstīm paredzētās 



PE655.682v01-00 16/80 AM\1210502LV.docx

LV

korekcijas, kuras šobrīd vairs nav 
pamatotas, jo ir jācenšas nodrošināt 
taisnīgumu starp dalībvalstīm.

Or. fr

Grozījums Nr. 48
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ar Lisabonas līgumu tika ieviestas 
izmaiņas noteikumos, kas attiecas uz pašu 
resursu sistēmu, kā rezultātā ir iespējams 
samazināt esošo resursu skaitu un izveidot 
jaunus pašu resursus.

svītrots

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 49
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai izstrādātu ilgtermiņa 
redzējumu par ES turpmāko finansēšanu, 
izmantojot konferences par Eiropas 
nākotni radīto impulsu diskusijai par ES 
fiskālās politikas lielāku integrāciju, 
Līgumi, jo īpaši LESD 311. pants, ir 
jāpārskata, lai turpmākos lēmumus par 
pašu resursiem varētu pieņemt, izmantojot 
parasto likumdošanas procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šī reforma ir vajadzīga, lai 
tuvinātu pašu resursus pašreizējai PVN 
bāzei un ievērojami vienkāršotu 
aprēķinus, tādējādi nodrošinot lielāku 
pārredzamību un pārskatatbildību.

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai Savienības finansēšanas 
instrumentus labāk pielāgotu tās 
politiskajām prioritātēm un labāk 
atspoguļotu Savienības budžeta lomu 
vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 
atbalstītu Savienības politikas mērķus un 
samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas 
Savienības gada budžetā, nepieciešams 
ieviest jaunas pašu resursu kategorijas, 
kuru pamatā būtu kopējā konsolidētā 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze, valsts 
ieņēmumi no Eiropas Savienības emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas un valsts 
iemaksas, ko aprēķina atkarībā no 
izlietotā plastmasas iepakojuma 
daudzuma, kas nav reciklēts.

svītrots

Or. fr

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)
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Grozījums Nr. 52
Jörgen Warborn

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai Savienības finansēšanas 
instrumentus labāk pielāgotu tās 
politiskajām prioritātēm un labāk 
atspoguļotu Savienības budžeta lomu 
vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 
atbalstītu Savienības politikas mērķus un 
samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas 
Savienības gada budžetā, nepieciešams 
ieviest jaunas pašu resursu kategorijas, 
kuru pamatā būtu kopējā konsolidētā 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze, valsts 
ieņēmumi no Eiropas Savienības emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas un valsts 
iemaksas, ko aprēķina atkarībā no 
izlietotā plastmasas iepakojuma 
daudzuma, kas nav reciklēts.

svītrots

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai Savienības finansēšanas 
instrumentus labāk pielāgotu tās 
politiskajām prioritātēm un labāk 
atspoguļotu Savienības budžeta lomu 
vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 
atbalstītu Savienības politikas mērķus un 
samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas Savienības 
gada budžetā, nepieciešams ieviest jaunas 

(6) Lai Savienības finansēšanas 
instrumentus labāk pielāgotu tās 
politiskajām prioritātēm un labāk 
atspoguļotu Savienības budžeta lomu 
vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 
atbalstītu Savienības politikas mērķus un 
samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas Savienības 
gada budžetā, nav nepieciešams ieviest 
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pašu resursu kategorijas, kuru pamatā 
būtu kopējā konsolidētā uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāze, valsts ieņēmumi 
no Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas un valsts iemaksas, 
ko aprēķina atkarībā no izlietotā plastmasas 
iepakojuma daudzuma, kas nav reciklēts.

jaunas pašu resursu kategorijas; noraida 
kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzes ieviešanu; noraida Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas ieviešanu; noraida valsts 
iemaksas, ko aprēķina atkarībā no izlietotā 
plastmasas iepakojuma daudzuma, kas nav 
reciklēts; atgādina, ka nodokļu jautājumi 
ir dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē un 
noteikumu pieņemšanai par dalībvalstu 
noteikumu saskaņošanu netiešo nodokļu 
jomā ir vajadzīga vienprātība Padomes 
līmenī saskaņā ar LESD 113. pantu.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 54
Siegfried Mureşan

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai Savienības finansēšanas 
instrumentus labāk pielāgotu tās 
politiskajām prioritātēm un labāk 
atspoguļotu Savienības budžeta lomu 
vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 
atbalstītu Savienības politikas mērķus un 
samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas Savienības 
gada budžetā, nepieciešams ieviest jaunas 
pašu resursu kategorijas, kuru pamatā būtu 
kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāze, valsts ieņēmumi no Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas un valsts iemaksas, ko aprēķina 
atkarībā no izlietotā plastmasas iepakojuma 
daudzuma, kas nav reciklēts.

(6) Lai segtu Eiropas Savienības 
Atveseļošanas instrumenta pamatsummas 
dzēšanas un procentu izmaksas, lai 
Savienības finansēšanas instrumentus labāk 
pielāgotu tās politiskajām prioritātēm un 
labāk atspoguļotu Savienības budžeta lomu 
vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 
atbalstītu Savienības politikas mērķus un 
samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas Savienības 
gada budžetā, nepieciešams ieviest jaunas 
pašu resursu kategorijas, kuru pamatā būtu 
kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāze, valsts ieņēmumi no Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas un valsts iemaksas, ko aprēķina 
atkarībā no izlietotā plastmasas iepakojuma 
daudzuma, kas nav reciklēts. Turklāt šajā 
nolūkā būtu jāievieš jauni pašu resursi, 
kuru pamatā ir oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisms, digitālo pakalpojumu 
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nodoklis un finanšu darījumu nodoklis, 
tiklīdz būs izpildīti attiecīgie juridiskie 
nosacījumi. Komisijai pēc iespējas drīzāk 
būtu jāiesniedz vajadzīgais tiesību akta 
priekšlikums par minētajiem pašu 
resursiem un iespējamiem citiem jauniem 
pašu resursiem, kas atbalsta Eiropas zaļo 
kursu, kā arī vienotā tirgus darbību un 
centienus uzlabot uzņēmumu ienākuma 
nodokļa efektivitāti.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 55
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai Savienības finansēšanas 
instrumentus labāk pielāgotu tās 
politiskajām prioritātēm un labāk 
atspoguļotu Savienības budžeta lomu 
vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 
atbalstītu Savienības politikas mērķus un 
samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas Savienības 
gada budžetā, nepieciešams ieviest jaunas 
pašu resursu kategorijas, kuru pamatā būtu 
kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāze, valsts ieņēmumi no Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas un valsts iemaksas, ko aprēķina 
atkarībā no izlietotā plastmasas iepakojuma 
daudzuma, kas nav reciklēts.

(6) Lai segtu Eiropas Atveseļošanas 
instrumenta pamatsummas dzēšanas un 
procentu izmaksas, lai Savienības 
finansēšanas instrumentus labāk pielāgotu 
tās politiskajām prioritātēm un labāk 
atspoguļotu Savienības budžeta lomu 
taisnīgāka vienotā tirgus darbībā, kā arī 
labāk atbalstītu Savienības politikas 
mērķus, piemēram, zaļo kursu un digitālo 
pārveidi, un samazinātu uz dalībvalstu 
nacionālo kopienākumu balstītās iemaksas 
Savienības gada budžetā, nepieciešams 
ieviest jaunas pašu resursu kategorijas, 
kuru pamatā būtu kopējā konsolidētā 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze, valsts 
ieņēmumi no Eiropas Savienības emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas un valsts 
iemaksas, ko aprēķina atkarībā no izlietotā 
plastmasas iepakojuma daudzuma, kas nav 
reciklēts. Turklāt šajā nolūkā būtu 
jāievieš jauni pašu resursi, kuru pamatā ir 
oglekļa ievedkorekcijas mehānisms, 
digitālo pakalpojumu nodoklis un finanšu 
darījumu nodoklis, ko īsteno saskaņā ar 
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shēmu, par kuru vienojušās visas 
dalībvalstis, Eiropas neto īpašuma 
nodoklis, vienotā tirgus nodeva un 
ieņēmumi no Eiropas Centrālās bankas 
peļņas, tiklīdz būs izpildīti attiecīgie 
juridiskie nosacījumi.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 56
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai Savienības finansēšanas 
instrumentus labāk pielāgotu tās 
politiskajām prioritātēm un labāk 
atspoguļotu Savienības budžeta lomu 
vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 
atbalstītu Savienības politikas mērķus un 
samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas 
Savienības gada budžetā, nepieciešams 
ieviest jaunas pašu resursu kategorijas, 
kuru pamatā būtu kopējā konsolidētā 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze, valsts 
ieņēmumi no Eiropas Savienības emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas un valsts 
iemaksas, ko aprēķina atkarībā no izlietotā 
plastmasas iepakojuma daudzuma, kas nav 
reciklēts.

(6) Lai pilnībā segtu Eiropas 
Atveseļošanas instrumenta pamatsummas 
dzēšanas un procentu izmaksas, lai 
Savienības finansēšanas instrumentus labāk 
pielāgotu tās politiskajām prioritātēm un 
labāk atspoguļotu Savienības budžeta lomu 
vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 
atbalstītu Savienības politikas mērķus un 
līdz 40 % samazinātu uz dalībvalstu 
nacionālo kopienākumu balstīto iemaksu 
īpatsvaru Savienības gada budžetā, 
nepieciešams ieviest jaunas pašu resursu 
kategorijas, kuru pamatā būtu kopējā 
konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa 
bāze, valsts ieņēmumi no Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas un valsts iemaksas, ko aprēķina 
atkarībā no izlietotā plastmasas iepakojuma 
daudzuma, kas nav reciklēts. Turklāt šajā 
nolūkā būtu jāievieš jauni pašu resursi, 
kuru pamatā ir oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisms, digitālo pakalpojumu 
nodoklis, ES mēroga petrolejas nodoklis 
un finanšu darījumu nodoklis, tiklīdz būs 
izpildīti attiecīgie juridiskie nosacījumi.

Or. en
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(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 57
Olivier Chastel

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai Savienības finansēšanas 
instrumentus labāk pielāgotu tās 
politiskajām prioritātēm un labāk 
atspoguļotu Savienības budžeta lomu 
vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 
atbalstītu Savienības politikas mērķus un 
samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas Savienības 
gada budžetā, nepieciešams ieviest jaunas 
pašu resursu kategorijas, kuru pamatā būtu 
kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāze, valsts ieņēmumi no Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas un valsts iemaksas, ko aprēķina 
atkarībā no izlietotā plastmasas iepakojuma 
daudzuma, kas nav reciklēts.

(6) Lai Savienības finansēšanas 
instrumentus labāk pielāgotu tās 
politiskajām prioritātēm un labāk 
atspoguļotu Savienības budžeta lomu 
vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 
atbalstītu Savienības politikas mērķus un 
samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas Savienības 
gada budžetā, nepieciešams ieviest jaunas 
pašu resursu kategorijas, kuru pamatā būtu 
1) kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāze, lai ieviestu tiešu saikni starp 
ES budžeta finansējumu un 
priekšrocībām, kuras gūst uzņēmumi, kas 
darbojas vienotajā tirgū, 2) valsts 
ieņēmumi no Eiropas Savienības emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmas, kura ir tieši 
saistīta ar vienotā tirgus darbību, un 
3) valsts iemaksas, ko aprēķina atkarībā no 
izlietotā plastmasas iepakojuma daudzuma, 
kas nav reciklēts, tādējādi veicinot ES 
pāreju uz aprites ekonomiku.

Or. fr

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 58
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai Savienības finansēšanas 
instrumentus labāk pielāgotu tās 
politiskajām prioritātēm un labāk 
atspoguļotu Savienības budžeta lomu 
vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 
atbalstītu Savienības politikas mērķus un 
samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas Savienības 
gada budžetā, nepieciešams ieviest jaunas 
pašu resursu kategorijas, kuru pamatā būtu 
kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāze, valsts ieņēmumi no Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas un valsts iemaksas, ko aprēķina 
atkarībā no izlietotā plastmasas iepakojuma 
daudzuma, kas nav reciklēts.

(6) Lai segtu Eiropas Atveseļošanas 
instrumenta pamatsummas dzēšanas un 
procentu izmaksas, lai Savienības 
finansēšanas instrumentus labāk pielāgotu 
tās politiskajām prioritātēm un labāk 
atspoguļotu Savienības budžeta lomu 
vienotā tirgus darbībā, veicinātu 
Savienības rīcībpolitiku un programmu 
finansēšanu un labāk atbalstītu to mērķus, 
kā arī samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas Savienības 
gada budžetā, nepieciešams ieviest jaunas 
pašu resursu kategorijas, kuru pamatā būtu 
kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāze, valsts ieņēmumi no Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas un valsts iemaksas, ko aprēķina 
atkarībā no izlietotā plastmasas iepakojuma 
daudzuma, kas nav reciklēts.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 59
Victor Negrescu

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai Savienības finansēšanas 
instrumentus labāk pielāgotu tās 
politiskajām prioritātēm un labāk 
atspoguļotu Savienības budžeta lomu 
vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 
atbalstītu Savienības politikas mērķus un 
samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas Savienības 
gada budžetā, nepieciešams ieviest jaunas 
pašu resursu kategorijas, kuru pamatā būtu 
kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāze, valsts ieņēmumi no Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 

(6) Lai Savienības finansēšanas 
instrumentus labāk pielāgotu tās 
politiskajām prioritātēm un labāk 
atspoguļotu Savienības budžeta lomu 
vienotā tirgus darbībā, kā arī labāk 
atbalstītu Savienības politikas mērķus un 
samazinātu uz dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas Savienības 
gada budžetā, nepieciešams ieviest jaunas 
pašu resursu kategorijas, kuru pamatā būtu 
kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāze, valsts ieņēmumi no Eiropas 
Savienības emisijas kvotu tirdzniecības 
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sistēmas un valsts iemaksas, ko aprēķina 
atkarībā no izlietotā plastmasas iepakojuma 
daudzuma, kas nav reciklēts.

sistēmas un valsts iemaksas, ko aprēķina 
atkarībā no izlietotā plastmasas iepakojuma 
daudzuma, kas nav reciklēts. Būtu 
jāuzsver, ka ES pašu resursi ir nozīmīga 
iespēja pienācīgi finansēt DFS.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 60
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Jaunu patiesu pašu resursu groza 
ieviešana samazinās dalībvalstu uz 
nacionālo kopienākumu balstītās 
iemaksas Savienības gada budžetā, 
izbeidzot “nulles summas spēli” un 
“taisnīgas atdeves” mehānismus, un 
padarīs ES budžetu efektīvāku, 
iedarbīgāku un pārredzamāku, jo tā 
attiecas uz ES prioritārajām jomām, 
kurās ES līmenī iekasētā un izlietotā 
nauda rada sabiedrisko labumu lielākā 
apmērā un augstākā kvalitātē nekā 
publisko līdzekļu tēriņi valstu līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija ar juridiski saistošu iestāžu 
nolīgumu vienojas par jau ierosināto un 
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vēl citu pašu resursu īstenošanas grafiku 
līdz 2028. gadam. Ar šo nolīgumu 
nodrošina, ka jaunie pašu resursi līdz 
2028. gadam sasniedz vismaz 30 % no 
gada budžeta un Komisija šajā nolūkā 
iesniedz tiesību aktu priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Esther de Lange, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Komisijai būtu jāizvērtē oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisma kā jauna pašu 
resursa ieviešana Savienības budžetā, 
pilnībā ievērojot PVO noteikumus. Šim 
pašu resursam būtu jāpalīdz mazināt 
oglekļa emisiju pārvirzes risku un 
nodrošināt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus starptautiskajā tirdzniecībā.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Olivier Chastel

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Jaunu pašu resursu kategoriju 
ieviešana pilnībā atbilst valsts fiskālās 
suverenitātes principam.

Or. fr

Grozījums Nr. 64
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Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Lēmuma priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Ieņēmumus no emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas kvotu pārdošanas, 
iemaksas, kuru pamatā ir plastmasa, un 
ieņēmumus no tām ievieš kā jaunus pašu 
resursus līdz 2021. gada 1. janvārim.
Ieņēmumus no digitālajiem 
pakalpojumiem un kopējās konsolidētās 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes 
nodokļa ievieš kā jaunus pašu resursus 
līdz 2022. gada 1. janvārim, un Komisijai 
līdz 2021. gada 30. jūnijam ir jāiesniedz 
attiecīgi vai vajadzīgi priekšlikumi.
Ieņēmumus no oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisma ievieš kā jaunus pašu 
resursus līdz 2022. gada 31. decembrim, 
un Komisijai līdz 2021. gada 30. jūnijam 
ir jāiesniedz attiecīgi vai vajadzīgi 
priekšlikumi.
Ieņēmumus no finanšu darījumu nodokļa 
ievieš kā jaunus pašu resursus līdz 
2024. gada 1. janvārim, un Komisijai līdz 
2022. gada 30. jūnijam ir jāiesniedz 
attiecīgi vai vajadzīgi priekšlikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Elisabetta Gualmini

Lēmuma priekšlikums
6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Tādēļ, lai nodrošinātu ES budžeta 
uzticamību un ES rīcībpolitiku 
nepārtrauktību, patiesu ES pašu resursu 
grozu veido stabilāki ieņēmumu avoti, 
proti, tādi, ko rada iekšējā tirgus darbība, 
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nevis tikai tie, kuri saistīti ar vides politiku 
un kuriem laika gaitā paredzēts 
samazināties un, cerams, izzust pavisam, 
vienlaikus ES iemaksu veicējiem 
tradicionālo praksi aizstājot ar 
ilgtspējīgām alternatīvām;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Jörgen Warborn

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas vienotais tirgus sniedz 
ievērojamu labumu uzņēmumiem, kas 
darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī. 
Tomēr Savienības valstu nodokļu sistēmu 
neviendabīgums rada netaisnīgas 
priekšrocības uzņēmumiem, kuri var 
izvairīties no uzņēmumu ienākuma 
nodokļa maksāšanas valstī, kur tie rada 
vērtību. Minētā netaisnība tiek risināta ar 
2016. gada Komisijas priekšlikumiem19 
par kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa 
bāzi un par kopējo konsolidēto uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzi, tiecoties atjaunot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Pašu 
resurss būtu jāiegūst, piemērojot vienotu 
piesaistīšanas likmi daļai no apliekamās 
peļņas, kuru attiecina uz konkrēto 
dalībvalsti saskaņā ar Savienības 
noteikumiem par kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi. Šo 
pašu resursu būtu jāattiecina tikai uz 
juridiskām personām, kurām Savienības 
noteikumi par kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 
piemērojami obligāti.

svītrots

_________________
19 COM (2016) 683, 25.10.2016.

Or. en
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(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 67
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas vienotais tirgus sniedz 
ievērojamu labumu uzņēmumiem, kas 
darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī. 
Tomēr Savienības valstu nodokļu sistēmu 
neviendabīgums rada netaisnīgas 
priekšrocības uzņēmumiem, kuri var 
izvairīties no uzņēmumu ienākuma 
nodokļa maksāšanas valstī, kur tie rada 
vērtību. Minētā netaisnība tiek risināta ar 
2016. gada Komisijas priekšlikumiem19 
par kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa 
bāzi un par kopējo konsolidēto uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzi, tiecoties atjaunot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Pašu 
resurss būtu jāiegūst, piemērojot vienotu 
piesaistīšanas likmi daļai no apliekamās 
peļņas, kuru attiecina uz konkrēto 
dalībvalsti saskaņā ar Savienības 
noteikumiem par kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi. Šo 
pašu resursu būtu jāattiecina tikai uz 
juridiskām personām, kurām Savienības 
noteikumi par kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 
piemērojami obligāti.

(7) Eiropas vienotais tirgus sniedz 
ievērojamu labumu uzņēmumiem, kas 
darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī. 
Tomēr Savienības valstu nodokļu sistēmu 
neviendabīgums rada netaisnīgas 
priekšrocības uzņēmumiem, kuri var 
izvairīties no uzņēmumu ienākuma 
nodokļa maksāšanas valstī, kur tie rada 
vērtību.

_________________
19 COM (2016) 683, 25.10.2016.

Or. fr

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 68
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Eiropas vienotais tirgus sniedz 
ievērojamu labumu uzņēmumiem, kas 
darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī. 
Tomēr Savienības valstu nodokļu sistēmu 
neviendabīgums rada netaisnīgas 
priekšrocības uzņēmumiem, kuri var 
izvairīties no uzņēmumu ienākuma 
nodokļa maksāšanas valstī, kur tie rada 
vērtību. Minētā netaisnība tiek risināta ar 
2016. gada Komisijas priekšlikumiem19 
par kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa 
bāzi un par kopējo konsolidēto uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzi, tiecoties atjaunot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Pašu 
resurss būtu jāiegūst, piemērojot vienotu 
piesaistīšanas likmi daļai no apliekamās 
peļņas, kuru attiecina uz konkrēto 
dalībvalsti saskaņā ar Savienības 
noteikumiem par kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi. Šo 
pašu resursu būtu jāattiecina tikai uz 
juridiskām personām, kurām Savienības 
noteikumi par kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 
piemērojami obligāti.

(7) Eiropas vienotais tirgus sniedz 
ievērojamu labumu uzņēmumiem, kas 
darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī. 
Savienības valstu nodokļu sistēmu 
neviendabīgums rada stimulu dalībvalstīm 
neaplikt uzņēmumus un iedzīvotājus ar 
pārmērīgiem nodokļiem un garantēt 
augstas kvalitātes sabiedriskos 
pakalpojumus par saviem nodokļu 
ieņēmumiem.

_________________
19 COM (2016) 683, 25.10.2016.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 69
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums



PE655.682v01-00 30/80 AM\1210502LV.docx

LV

(8) Savienība, ievērojot apņemšanos 
saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu, par 
prioritāti izvirzījusi mērķi laikā no 
1990. gada līdz 2030. gadam sasniegt 
emisiju samazinājumu vismaz par 40 %. 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma ir viens no 
galvenajiem šā mērķa īstenošanas 
instrumentiem, kas rada ieņēmumus, 
izsolot emisijas kvotas. Ņemot vērā 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas saskaņotību, kā arī 
finansējumu, ko Savienība nodrošina, lai 
veicinātu dalībvalstu centienus mazināt 
klimata pārmaiņas un pielāgoties tām, 
būtu lietderīgi šajā kontekstā izveidot 
jaunu ES budžeta pašu resursu. Tam būtu 
jābalstās uz kvotām, ko izsolīs dalībvalstis, 
ieskaitot pagaidu bezmaksas kvotas, kas 
paredzētas elektroenerģijas ražošanas 
nozarei. Lai ņemtu vērā īpašos 
noteikumus, kas ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2003/87/EK20 
paredzēti konkrētām dalībvalstīm, pašu 
resursa iemaksas aprēķinā nebūtu 
jāieskaita solidaritātes, izaugsmes un 
starpsavienojumu vajadzībām pārdalītās 
kvotas un Inovāciju fondam un 
Modernizācijas fondam piešķirtās kvotas.

(8) Savienība, ievērojot apņemšanos 
saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu, par 
prioritāti izvirzījusi mērķi laikā no 
1990. gada līdz 2030. gadam sasniegt 
emisiju samazinājumu vismaz par 40 %. 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma ir viens no 
galvenajiem šā mērķa īstenošanas 
instrumentiem, kas rada ieņēmumus, 
izsolot emisijas kvotas. Ņemot vērā 
neparedzētās cenu svārstības, jo īpaši no 
2013. gada līdz šim brīdim, ES ETS ir 
pārāk neuzticama, lai to izmantotu kā 
stabilu pašu resursu.

_________________
20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, 
ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā un groza Padomes Direktīvu 
96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. 
lpp.).

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 70
Jörgen Warborn

Lēmuma priekšlikums
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8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienība, ievērojot apņemšanos 
saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu, par 
prioritāti izvirzījusi mērķi laikā no 
1990. gada līdz 2030. gadam sasniegt 
emisiju samazinājumu vismaz par 40 %. 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma ir viens no 
galvenajiem šā mērķa īstenošanas 
instrumentiem, kas rada ieņēmumus, 
izsolot emisijas kvotas. Ņemot vērā 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas saskaņotību, kā arī 
finansējumu, ko Savienība nodrošina, lai 
veicinātu dalībvalstu centienus mazināt 
klimata pārmaiņas un pielāgoties tām, 
būtu lietderīgi šajā kontekstā izveidot 
jaunu ES budžeta pašu resursu. Tam būtu 
jābalstās uz kvotām, ko izsolīs dalībvalstis, 
ieskaitot pagaidu bezmaksas kvotas, kas 
paredzētas elektroenerģijas ražošanas 
nozarei. Lai ņemtu vērā īpašos 
noteikumus, kas ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvu 2003/87/EK20 
paredzēti konkrētām dalībvalstīm, pašu 
resursa iemaksas aprēķinā nebūtu 
jāieskaita solidaritātes, izaugsmes un 
starpsavienojumu vajadzībām pārdalītās 
kvotas un Inovāciju fondam un 
Modernizācijas fondam piešķirtās kvotas.

(8) Savienība, ievērojot apņemšanos 
saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu, par 
prioritāti izvirzījusi mērķi laikā no 
1990. gada līdz 2030. gadam sasniegt 
emisiju samazinājumu vismaz par 40 %. 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma ir viens no 
galvenajiem šā mērķa īstenošanas 
instrumentiem, kas rada ieņēmumus, 
izsolot emisijas kvotas.

_________________
20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, 
ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā un groza Padomes Direktīvu 
96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. 
lpp.).

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)
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Grozījums Nr. 71
Esther de Lange, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienība, ievērojot apņemšanos 
saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu, par 
prioritāti izvirzījusi mērķi laikā no 
1990. gada līdz 2030. gadam sasniegt 
emisiju samazinājumu vismaz par 40 %. 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma ir viens no 
galvenajiem šā mērķa īstenošanas 
instrumentiem, kas rada ieņēmumus, 
izsolot emisijas kvotas. Ņemot vērā 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas saskaņotību, kā arī 
finansējumu, ko Savienība nodrošina, lai 
veicinātu dalībvalstu centienus mazināt 
klimata pārmaiņas un pielāgoties tām, būtu 
lietderīgi šajā kontekstā izveidot jaunu ES 
budžeta pašu resursu. Tam būtu jābalstās 
uz kvotām, ko izsolīs dalībvalstis, ieskaitot 
pagaidu bezmaksas kvotas, kas paredzētas 
elektroenerģijas ražošanas nozarei. Lai 
ņemtu vērā īpašos noteikumus, kas ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/87/EK20  paredzēti konkrētām 
dalībvalstīm, pašu resursa iemaksas 
aprēķinā nebūtu jāieskaita solidaritātes, 
izaugsmes un starpsavienojumu 
vajadzībām pārdalītās kvotas un Inovāciju 
fondam un Modernizācijas fondam 
piešķirtās kvotas.

(8) Savienība, ievērojot apņemšanos 
saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu, par 
prioritāti izvirzījusi mērķi laikā no 
1990. gada līdz 2030. gadam sasniegt 
emisiju samazinājumu vismaz par 40 %. 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma ir viens no 
galvenajiem šā mērķa īstenošanas 
instrumentiem, kas rada ieņēmumus, 
izsolot emisijas kvotas. Ņemot vērā 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas saskaņotību, kā arī 
finansējumu, ko Savienība nodrošina, lai 
veicinātu dalībvalstu centienus mazināt 
klimata pārmaiņas un pielāgoties tām, būtu 
lietderīgi šajā kontekstā izveidot jaunu ES 
budžeta pašu resursu. Tam būtu jābalstās 
uz papildu ieņēmumiem no kvotām, ko 
izsolīs dalībvalstis, ieskaitot pagaidu 
bezmaksas kvotas, kas paredzētas 
elektroenerģijas ražošanas nozarei. Lai 
ņemtu vērā īpašos noteikumus, kas ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/87/EK paredzēti konkrētām 
dalībvalstīm, pašu resursa iemaksas 
aprēķinā nebūtu jāieskaita solidaritātes, 
izaugsmes un starpsavienojumu 
vajadzībām pārdalītās kvotas un Inovāciju 
fondam un Modernizācijas fondam 
piešķirtās kvotas. Šis pašu resurss būtu 
jāievieš pakāpeniski, lai izvairītos no 
spiediena izdarīšanas uz valstu budžetiem, 
kas paredzēti klimata un enerģētikas 
politikai (jo ETS direktīvā (Direktīva 
2003/87/EK) šim nolūkam ir paredzēti 
50 % ieņēmumu), un tam būtu jāveicina 
Savienības projekti, kuri atbilst 
Savienības mērķiem klimata un 
enerģētikas jomā. Pašu resurss, kura 
pamatā ir Eiropas emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma, būtu jādefinē arī tā, 
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lai iekļautu iespējamos papildu 
ieņēmumus, kas rastos, nākotnē 
paplašinot ETS direktīvas darbības jomu.

_________________
20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, 
ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā un groza Padomes Direktīvu 
96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. 
lpp.).

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 72
Roberts Zīle

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienība, ievērojot apņemšanos 
saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu, par 
prioritāti izvirzījusi mērķi laikā no 
1990. gada līdz 2030. gadam sasniegt 
emisiju samazinājumu vismaz par 40 %. 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma ir viens no 
galvenajiem šā mērķa īstenošanas 
instrumentiem, kas rada ieņēmumus, 
izsolot emisijas kvotas. Ņemot vērā 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas saskaņotību, kā arī 
finansējumu, ko Savienība nodrošina, lai 
veicinātu dalībvalstu centienus mazināt 
klimata pārmaiņas un pielāgoties tām, būtu 
lietderīgi šajā kontekstā izveidot jaunu ES 
budžeta pašu resursu. Tam būtu jābalstās 
uz kvotām, ko izsolīs dalībvalstis, ieskaitot 
pagaidu bezmaksas kvotas, kas paredzētas 
elektroenerģijas ražošanas nozarei. Lai 
ņemtu vērā īpašos noteikumus, kas ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

(8) Savienība, ievērojot apņemšanos 
saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu, par 
prioritāti izvirzījusi mērķi laikā no 
1990. gada līdz 2030. gadam sasniegt 
emisiju samazinājumu vismaz par 40 %. 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma ir viens no 
galvenajiem šā mērķa īstenošanas 
instrumentiem, kas rada ieņēmumus, 
izsolot emisijas kvotas. Ņemot vērā 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas saskaņotību, kā arī 
finansējumu, ko Savienība nodrošina, lai 
veicinātu dalībvalstu centienus mazināt 
klimata pārmaiņas un pielāgoties tām, būtu 
lietderīgi šajā kontekstā izveidot jaunu ES 
budžeta pašu resursu. Tam būtu jābalstās 
uz kvotām, ko izsolīs dalībvalstis, ieskaitot 
pagaidu bezmaksas kvotas, kas paredzētas 
elektroenerģijas ražošanas nozarei. Lai 
ņemtu vērā īpašos noteikumus, kas ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
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2003/87/EK20  paredzēti konkrētām 
dalībvalstīm, pašu resursa iemaksas 
aprēķinā nebūtu jāieskaita solidaritātes, 
izaugsmes un starpsavienojumu 
vajadzībām pārdalītās kvotas un Inovāciju 
fondam un Modernizācijas fondam 
piešķirtās kvotas.

2003/87/EK20  paredzēti konkrētām 
dalībvalstīm, pašu resursa iemaksas 
aprēķinā nebūtu jāieskaita solidaritātes, 
izaugsmes un starpsavienojumu 
vajadzībām pārdalītās kvotas un Inovāciju 
fondam un Modernizācijas fondam 
piešķirtās kvotas. Brīdina, ka ETS 
direktīvas darbības jomas paplašināšana, 
attiecinot to uz jaunām nozarēm vai 
ģeogrāfiskiem reģioniem, var kaitēt ES 
konkurētspējai, ja tas netiek darīts 
koordinēti un globālā mērogā.

_________________ _________________
20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar 
kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā un groza Padomes Direktīvu 
96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. 
lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar 
kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā un groza Padomes Direktīvu 
96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. 
lpp.).

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 73
Mario Furore, Tiziana Beghin

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Savienība, ievērojot apņemšanos 
saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu, par 
prioritāti izvirzījusi mērķi laikā no 
1990. gada līdz 2030. gadam sasniegt 
emisiju samazinājumu vismaz par 40 %. 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma ir viens no 
galvenajiem šā mērķa īstenošanas 
instrumentiem, kas rada ieņēmumus, 
izsolot emisijas kvotas. Ņemot vērā 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas saskaņotību, kā arī 
finansējumu, ko Savienība nodrošina, lai 

(8) Savienība, ievērojot apņemšanos 
saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu, par 
prioritāti izvirzījusi mērķi laikā no 
1990. gada līdz 2030. gadam sasniegt 
emisiju samazinājumu vismaz par 40 %. 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēma ir viens no 
galvenajiem šā mērķa īstenošanas 
instrumentiem, kas rada ieņēmumus, 
izsolot emisijas kvotas. Ņemot vērā 
Eiropas Savienības emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas saskaņotību, kā arī 
finansējumu, ko Savienība nodrošina, lai 
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veicinātu dalībvalstu centienus mazināt 
klimata pārmaiņas un pielāgoties tām, būtu 
lietderīgi šajā kontekstā izveidot jaunu ES 
budžeta pašu resursu. Tam būtu jābalstās 
uz kvotām, ko izsolīs dalībvalstis, ieskaitot 
pagaidu bezmaksas kvotas, kas paredzētas 
elektroenerģijas ražošanas nozarei. Lai 
ņemtu vērā īpašos noteikumus, kas ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/87/EK20  paredzēti konkrētām 
dalībvalstīm, pašu resursa iemaksas 
aprēķinā nebūtu jāieskaita solidaritātes, 
izaugsmes un starpsavienojumu 
vajadzībām pārdalītās kvotas un Inovāciju 
fondam un Modernizācijas fondam 
piešķirtās kvotas.

veicinātu dalībvalstu centienus mazināt 
klimata pārmaiņas un pielāgoties tām, būtu 
lietderīgi šajā kontekstā izveidot jaunu ES 
budžeta pašu resursu. Tam būtu jābalstās 
uz kvotām, ko izsolīs dalībvalstis, ieskaitot 
pagaidu bezmaksas kvotas, kas paredzētas 
elektroenerģijas ražošanas nozarei, un 
vienlaikus jāstimulē emisiju 
samazināšana saskaņā ar zaļā kursa 
ieteikumiem un Parīzes nolīgumiem. Lai 
ņemtu vērā īpašos noteikumus, kas ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2003/87/EK20 paredzēti konkrētām 
dalībvalstīm, pašu resursa iemaksas 
aprēķinā nebūtu jāieskaita solidaritātes, 
izaugsmes un starpsavienojumu 
vajadzībām pārdalītās kvotas un Inovāciju 
fondam un Modernizācijas fondam 
piešķirtās kvotas.

_________________ _________________
20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar 
kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā un groza Padomes Direktīvu 
96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. 
lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar 
kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Kopienā un groza Padomes Direktīvu 
96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. 
lpp.).

Or. it

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 74
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Šīs sistēmas ilgtspēja ir atkarīga 
no ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas kvotu tirgus cenas un no izsolīto 
kvotu gada apjoma, kā pamatā ir tirgus 
stabilitātes rezerve.
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Or. fr

Grozījums Nr. 75
Jörgen Warborn

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atbilstoši Savienības stratēģijai 
attiecībā uz plastmasu Savienības budžets 
var stimulēt piesārņojuma ar izlietoto 
plastmasas iepakojumu samazināšanu. 
Pašu resurss, kura pamatā ir valsts 
iemaksas, ko aprēķina proporcionāli katrā 
dalībvalstī nereckilētajam izlietotā 
plastmasas iepakojuma daudzumam, 
mazinās vienreizlietojamas plastmasas 
patēriņu, stimulēs tās reciklēšanu un 
stiprinās aprites ekonomiku. Tajā pašā 
laikā dalībvalstis saskaņā ar 
subsidiaritātes principu varēs brīvi 
pieņemt šo mērķu sasniegšanai 
piemērotākos pasākumus.

svītrots

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 76
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atbilstoši Savienības stratēģijai 
attiecībā uz plastmasu Savienības budžets 
var stimulēt piesārņojuma ar izlietoto 
plastmasas iepakojumu samazināšanu. 
Pašu resurss, kura pamatā ir valsts 
iemaksas, ko aprēķina proporcionāli katrā 
dalībvalstī nereckilētajam izlietotā 

(9) Pašu resurss, kura pamatā ir valsts 
iemaksas, ko aprēķina proporcionāli katrā 
dalībvalstī nereciklētajam izlietotā 
plastmasas iepakojuma daudzumam, 
palielinās cenas patērētājiem, 
negarantējot vienreizlietojamas plastmasas 
patēriņa samazināšanos. Tādas 
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plastmasas iepakojuma daudzumam, 
mazinās vienreizlietojamas plastmasas 
patēriņu, stimulēs tās reciklēšanu un 
stiprinās aprites ekonomiku. Tajā pašā 
laikā dalībvalstis saskaņā ar 
subsidiaritātes principu varēs brīvi 
pieņemt šo mērķu sasniegšanai 
piemērotākos pasākumus.

alternatīvas kā papīra maisiņi varētu 
tikpat katastrofāli ietekmēt vidi, 
piemēram, izraisot atmežošanu. 
Dalībvalstis joprojām var brīvi noteikt 
savu fiskālo politiku saskaņā ar 
subsidiaritātes principu.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 77
Esther de Lange, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Atbilstoši Savienības stratēģijai 
attiecībā uz plastmasu Savienības budžets 
var stimulēt piesārņojuma ar izlietoto 
plastmasas iepakojumu samazināšanu. 
Pašu resurss, kura pamatā ir valsts 
iemaksas, ko aprēķina proporcionāli katrā 
dalībvalstī nereckilētajam izlietotā 
plastmasas iepakojuma daudzumam, 
mazinās vienreizlietojamas plastmasas 
patēriņu, stimulēs tās reciklēšanu un 
stiprinās aprites ekonomiku. Tajā pašā 
laikā dalībvalstis saskaņā ar subsidiaritātes 
principu varēs brīvi pieņemt šo mērķu 
sasniegšanai piemērotākos pasākumus.

(9) Atbilstoši Savienības stratēģijai 
attiecībā uz plastmasu Savienības budžets 
var stimulēt piesārņojuma ar izlietoto 
plastmasas iepakojumu samazināšanu un 
izlietotā iepakojuma reciklēšanas mērķu 
sasniegšanu. Pašu resurss, kura pamatā ir 
valsts iemaksas, ko aprēķina proporcionāli 
katrā dalībvalstī nereciklētajam izlietotā 
plastmasas iepakojuma daudzumam, 
mazinās vienreizlietojamas plastmasas 
patēriņu, stimulēs tās reciklēšanu un 
stiprinās aprites ekonomiku, bet tā 
virzošajai ietekmei nevajadzētu traucēt 
prioritātei novērst atkritumu rašanos 
saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 
hierarhiju. Komisijai būtu jānosaka 
pilnveidota aprēķina metode, kā arī 
efektīvi reģistrācijas un kontroles 
mehānismi. Tajā pašā laikā dalībvalstis 
saskaņā ar subsidiaritātes principu varēs 
brīvi pieņemt šo mērķu sasniegšanai 
piemērotākos pasākumus. Ņemot vērā to, 
ka šī iemaksa ir paredzēta kā pašu 
resurss, kura pamatā ir princips 
“piesārņotājs maksā”, šai iemaksai 
nevajadzētu piemērot korekcijas 
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mehānismu.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 78
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Nosacījumi, kas bija spēkā 
attiecībā uz Apvienoto Karalisti un 
kalpoja par pamatu atlaižu ieviešanai, kā 
noteikts Eiropadomes 1984. gada 
Fontenblo sanāksmes secinājumos, vairs 
nav spēkā, tāpēc taisnīguma un 
pārredzamības labad ir jāatceļ viss ar tiem 
saistītais korekcijas mehānisms, kas 
paredzēts Vācijai, Austrijai, Dānijai, 
Zviedrijai un Nīderlandei.

Or. en

Grozījums Nr. 79
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Atlaides un citi korekcijas 
mehānismi būtu jāatceļ.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Elisabetta Gualmini
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Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Atlaides un citi korekcijas 
mehānismi būtu jāatceļ.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Atlaides un citi korekcijas 
mehānismi būtu jāatceļ.

Or. en

Grozījums Nr. 82
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Atlaides un citi korekcijas 
mehānismi būtu jāatceļ. Vajadzības 
gadījumā visas atlaides būtu jāpiešķir kā 
fiksēts dalībvalsts uz NKI balstītās 
iemaksas pagaidu samazinājums, ko 
piemēro uz noteiktu atlaides pakāpeniskas 
likvidācijas laiku un jebkurā gadījumā ne 
ilgāk kā piecus gadus.

Or. en
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Grozījums Nr. 83
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Šāds mehānisms ir nestabils, jo 
pašu resursa iemaksa būtu proporcionāla 
nereciklētā izlietotā plastmasas 
iepakojuma daudzumam, ko valstis katru 
gadu paziņo ES Statistikas birojam.

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Eiropas vienotais tirgus sniedz 
ievērojamu labumu uzņēmumiem, kas 
darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī; ES 
atveseļošanas pasākumu kopumam kā 
DFS daļai būtu ļoti svarīga nozīme šī 
vienotā tirgus integritātes saglabāšanā; 
tādēļ varētu apsvērt iespēju ļaut 
daudznacionāliem uzņēmumiem dot 
ieguldījumu mūsu ekonomikas 
atveseļošanā un mūsu vienotā tirgus 
aizsardzībā, izmantojot vienotā tirgus 
nodevu; šāda nodeva, kas nozīmētu 
dalības maksas noteikšanu uzņēmumiem 
par iesaistīšanos vienotajā tirgū, tiktu 
īstenota, ieviešot fiksētus maksājumus, 
kuru summa mainītos atkarībā no 
uzņēmumu apgrozījuma, un to 
nepiemērotu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 85
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
9.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9c) Eiropas neto īpašuma nodokļa 
ieviešana, attiecinot to uz 1 % visbagātāko 
iedzīvotāju, varētu palīdzēt novērst 
pārmērīgu ekonomisko nevienlīdzību un 
būtu konkrēts Eiropas solidaritātes 
apliecinājums cīņā pret Covid epidēmiju. 
Ir skaidrs, ka krīze ir nesamērīgi smagi 
skārusi visneaizsargātākos cilvēkus, jo 
lielākā daļa personu ar augstiem 
ienākumiem joprojām var strādāt no 
mājām un turīgie var izmantot savu 
bagātību, lai labāk izturētu triecienu. 
Turklāt šāda īpašuma nodokļa ieviešana 
visā ES, pamatojoties uz saskaņotiem 
nodokļu noteikumiem, ierobežotu risku, 
ka turīgiem indivīdiem izdotos apiet 
nodokļus ES robežās.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Nevajadzētu pieļaut, ka 
dalībvalstis, kuras patlaban gūst labumu 
no korekcijām, sastopas ar ievērojamu un 
strauju valsts iemaksu palielinājumu. 
Tādēļ būtu jāparedz pagaidu korekcijas 
par labu Austrijai, Dānijai, Nīderlandei, 
Vācijai un Zviedrijai, pārejas periodā 
nosakot tām fiksētu uz nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas 
samazinājumu. Līdz 2025. gada beigām 
minētās korekcijas tiks pakāpeniski 

svītrots
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izbeigtas.

Or. fr

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 87
Mario Furore, Tiziana Beghin

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Nevajadzētu pieļaut, ka 
dalībvalstis, kuras patlaban gūst labumu 
no korekcijām, sastopas ar ievērojamu un 
strauju valsts iemaksu palielinājumu. 
Tādēļ būtu jāparedz pagaidu korekcijas 
par labu Austrijai, Dānijai, Nīderlandei, 
Vācijai un Zviedrijai, pārejas periodā 
nosakot tām fiksētu uz nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas 
samazinājumu. Līdz 2025. gada beigām 
minētās korekcijas tiks pakāpeniski 
izbeigtas.

svītrots

Or. it

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 88
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Nevajadzētu pieļaut, ka 
dalībvalstis, kuras patlaban gūst labumu 
no korekcijām, sastopas ar ievērojamu un 
strauju valsts iemaksu palielinājumu. 
Tādēļ būtu jāparedz pagaidu korekcijas 

svītrots
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par labu Austrijai, Dānijai, Nīderlandei, 
Vācijai un Zviedrijai, pārejas periodā 
nosakot tām fiksētu uz nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas 
samazinājumu. Līdz 2025. gada beigām 
minētās korekcijas tiks pakāpeniski 
izbeigtas.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 89
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Nevajadzētu pieļaut, ka 
dalībvalstis, kuras patlaban gūst labumu 
no korekcijām, sastopas ar ievērojamu un 
strauju valsts iemaksu palielinājumu. 
Tādēļ būtu jāparedz pagaidu korekcijas 
par labu Austrijai, Dānijai, Nīderlandei, 
Vācijai un Zviedrijai, pārejas periodā 
nosakot tām fiksētu uz nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas 
samazinājumu. Līdz 2025. gada beigām 
minētās korekcijas tiks pakāpeniski 
izbeigtas.

svītrots

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 90
Jörgen Warborn

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(10) Nevajadzētu pieļaut, ka 
dalībvalstis, kuras patlaban gūst labumu 
no korekcijām, sastopas ar ievērojamu un 
strauju valsts iemaksu palielinājumu. 
Tādēļ būtu jāparedz pagaidu korekcijas par 
labu Austrijai, Dānijai, Nīderlandei, 
Vācijai un Zviedrijai, pārejas periodā 
nosakot tām fiksētu uz nacionālo 
kopienākumu balstītās iemaksas 
samazinājumu. Līdz 2025. gada beigām 
minētās korekcijas tiks pakāpeniski 
izbeigtas.

(10) Būtu jāparedz korekcijas par labu 
Austrijai, Dānijai, Nīderlandei, Vācijai un 
Zviedrijai, nosakot tām fiksētu uz 
nacionālo kopienākumu balstītās iemaksas 
samazinājumu.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 91
Angelika Winzig

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Nevajadzētu pieļaut, ka dalībvalstis, 
kuras patlaban gūst labumu no korekcijām, 
sastopas ar ievērojamu un strauju valsts 
iemaksu palielinājumu. Tādēļ būtu 
jāparedz pagaidu korekcijas par labu 
Austrijai, Dānijai, Nīderlandei, Vācijai un 
Zviedrijai, pārejas periodā nosakot tām 
fiksētu uz nacionālo kopienākumu balstītās 
iemaksas samazinājumu. Līdz 2025. gada 
beigām minētās korekcijas tiks 
pakāpeniski izbeigtas.

(10) Nevajadzētu pieļaut, ka dalībvalstis, 
kuras patlaban gūst labumu no korekcijām, 
sastopas ar ievērojamu un strauju valsts 
iemaksu palielinājumu. Tādēļ būtu 
jāparedz korekcijas par labu Austrijai, 
Dānijai, Nīderlandei, Vācijai un Zviedrijai, 
pārejas periodā nosakot tām fiksētu uz 
nacionālo kopienākumu balstītās iemaksas 
samazinājumu.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Lēmuma priekšlikums
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10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Nevajadzētu pieļaut, ka dalībvalstis, 
kuras patlaban gūst labumu no korekcijām, 
sastopas ar ievērojamu un strauju valsts 
iemaksu palielinājumu. Tādēļ būtu 
jāparedz pagaidu korekcijas par labu 
Austrijai, Dānijai, Nīderlandei, Vācijai un 
Zviedrijai, pārejas periodā nosakot tām 
fiksētu uz nacionālo kopienākumu balstītās 
iemaksas samazinājumu. Līdz 2025. gada 
beigām minētās korekcijas tiks 
pakāpeniski izbeigtas.

(10) Nevajadzētu pieļaut, ka dalībvalstis, 
kuras patlaban gūst labumu no korekcijām, 
sastopas ar ievērojamu un strauju valsts 
iemaksu palielinājumu. Tādēļ būtu 
jāparedz pagaidu korekcijas par labu 
Austrijai, Dānijai, Nīderlandei, Vācijai un 
Zviedrijai, pārejas periodā nosakot tām 
fiksētu uz nacionālo kopienākumu balstītās 
iemaksas samazinājumu.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 93
Victor Negrescu

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Būtu jāparedz labāks 
komunikācijas plāns, lai iedzīvotājus 
labāk informētu par darbībām, ko ES veic 
nolūkā mazināt Covid-19 pandēmijas 
negatīvo ietekmi uz Eiropas ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Līdzekļi, kurus dalībvalstis (11) Līdzekļi, kurus dalībvalstis 
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iekasēšanas izmaksu veidā ietur 20 % 
apmērā no iekasēto tradicionālo pašu 
resursu summām, veido nozīmīgu daļu no 
pašu resursiem, bet tie nenonāk Savienības 
budžetā. Iekasēšanas izmaksas, kuras no 
tradicionālajiem pašu resursiem ietur 
dalībvalstis, būtu jāsamazina no 20 % līdz 
to sākotnējam līmenim — 10 %, lai 
finansiālo atbalstu muitas aprīkojumam, 
darbiniekiem un informācijas 
tehnoloģijām labāk pielāgotu faktiskajām 
izmaksām un vajadzībām.

iekasēšanas izmaksu veidā ietur 20 % 
apmērā no iekasēto tradicionālo pašu 
resursu summām, veido nozīmīgu daļu no 
pašu resursiem, bet tie nenonāk Savienības 
budžetā. Iekasēšanas izmaksas, kuras no 
tradicionālajiem pašu resursiem ietur 
dalībvalstis, būtu jāsaglabā pašreizējā 
20 % līmenī.

Or. fr

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 95
Alfred Sant

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Līdzekļi, kurus dalībvalstis 
iekasēšanas izmaksu veidā ietur 20 % 
apmērā no iekasēto tradicionālo pašu 
resursu summām, veido nozīmīgu daļu no 
pašu resursiem, bet tie nenonāk Savienības 
budžetā. Iekasēšanas izmaksas, kuras no 
tradicionālajiem pašu resursiem ietur 
dalībvalstis, būtu jāsamazina no 20 % līdz 
to sākotnējam līmenim — 10 %, lai 
finansiālo atbalstu muitas aprīkojumam, 
darbiniekiem un informācijas tehnoloģijām 
labāk pielāgotu faktiskajām izmaksām un 
vajadzībām.

(11) Līdzekļi, kurus dalībvalstis 
iekasēšanas izmaksu veidā ietur 20 % 
apmērā no iekasēto tradicionālo pašu 
resursu summām, veido nozīmīgu daļu no 
pašu resursiem, bet tie nenonāk Savienības 
budžetā. Iekasēšanas izmaksas, kuras no 
tradicionālajiem pašu resursiem ietur 
dalībvalstis, būtu jāsamazina no 20 % līdz 
to sākotnējam līmenim — 10 %, lai 
finansiālo atbalstu muitas aprīkojumam, 
darbiniekiem un informācijas tehnoloģijām 
labāk pielāgotu faktiskajām izmaksām un 
vajadzībām. Tomēr, tā kā nodokļu sistēmu 
darbības netiešās izmaksas mazām 
dalībvalstīm ir proporcionāli lielākas nekā 
lielākām ekonomikām, visās dalībvalstīs 
būtu jāveic izmaksu un nodokļu 
ieņēmumu revīzija, lai noteiktu 
iekasēšanas izmaksu atšķirības. Šādas 
revīzijas rezultāti tiks ņemti vērā, īstenojot 
minēto korekciju.
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Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 96
Victor Negrescu

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 311. panta ceturto daļu 
Padomei jāpieņem īstenošanas pasākumi 
attiecībā uz Savienības pašu resursu 
sistēmu. Īstenošanas pasākumos jābūt 
vispārīga un tehniska rakstura 
noteikumiem, kuri piemērojami visu veidu 
pašu resursiem un saistībā ar kuriem ir 
īpaši svarīga atbilstīga parlamentārā 
uzraudzība. Minētajos pasākumos būtu 
jāiekļauj: sīki izstrādāti noteikumi, pēc 
kuriem nosakāmas summas 2. panta 
1. punktā minētajiem pašu resursiem, kas 
jānodod budžetā, tostarp piesaistīšanas 
likmes, kuras piemērojamas saistībā ar 
2. panta 1. punkta b) līdz e) apakšpunktā 
minētajiem pašu resursiem; tehniski 
noteikumi saistībā ar nacionālo 
kopienākumu; noteikumi un pasākumi, kas 
vajadzīgi, lai kontrolētu un uzraudzītu pašu 
resursu iekasēšanu, tostarp noteikumi par 
pārbaudēm un par ierēdņu un citu 
Komisijas pilnvarotu darbinieku pilnvarām 
veikt pārbaudes; visas attiecīgās ziņošanas 
prasības.

(12) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 311. panta ceturto daļu 
Padomei jāpieņem īstenošanas pasākumi 
attiecībā uz Savienības pašu resursu 
sistēmu. Īstenošanas pasākumos vajadzētu 
būt vispārīga un tehniska rakstura 
noteikumiem, kuri piemērojami visu veidu 
pašu resursiem un saistībā ar kuriem ir 
īpaši svarīga atbilstīga parlamentārā 
uzraudzība. Minētajos pasākumos būtu 
jāiekļauj: sīki izstrādāti noteikumi, pēc 
kuriem nosakāmas summas 2. panta 
1. punktā minētajiem pašu resursiem, kas 
jānodod budžetā, tostarp piesaistīšanas 
likmes, kuras piemērojamas saistībā ar 
2. panta 1. punkta b) līdz e) apakšpunktā 
minētajiem pašu resursiem; tehniski 
noteikumi saistībā ar nacionālo 
kopienākumu; noteikumi un pasākumi, kas 
vajadzīgi, lai kontrolētu un uzraudzītu pašu 
resursu iekasēšanu, tostarp noteikumi par 
pārbaudēm un par ierēdņu un citu 
Komisijas pilnvarotu darbinieku pilnvarām 
veikt pārbaudes; visas attiecīgās ziņošanas 
prasības. Būtu jāparedz gada ziņojuma ar 
sīku informāciju par pašu resursu sistēmu 
un tās ieguldījumu ES budžetā izstrāde un 
iesniegšana Eiropas Parlamentam.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)
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Grozījums Nr. 97
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 311. panta ceturto daļu 
Padomei jāpieņem īstenošanas pasākumi 
attiecībā uz Savienības pašu resursu 
sistēmu. Īstenošanas pasākumos jābūt 
vispārīga un tehniska rakstura 
noteikumiem, kuri piemērojami visu veidu 
pašu resursiem un saistībā ar kuriem ir 
īpaši svarīga atbilstīga parlamentārā 
uzraudzība. Minētajos pasākumos būtu 
jāiekļauj: sīki izstrādāti noteikumi, pēc 
kuriem nosakāmas summas 2. panta 
1. punktā minētajiem pašu resursiem, kas 
jānodod budžetā, tostarp piesaistīšanas 
likmes, kuras piemērojamas saistībā ar 
2. panta 1. punkta b) līdz e) apakšpunktā 
minētajiem pašu resursiem; tehniski 
noteikumi saistībā ar nacionālo 
kopienākumu; noteikumi un pasākumi, kas 
vajadzīgi, lai kontrolētu un uzraudzītu pašu 
resursu iekasēšanu, tostarp noteikumi par 
pārbaudēm un par ierēdņu un citu 
Komisijas pilnvarotu darbinieku pilnvarām 
veikt pārbaudes; visas attiecīgās ziņošanas 
prasības.

(12) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 311. panta ceturto daļu 
Padomei jāpieņem īstenošanas pasākumi 
attiecībā uz Savienības pašu resursu 
sistēmu. Īstenošanas pasākumos vajadzētu 
būt vispārīga un tehniska rakstura 
noteikumiem, kuri piemērojami visu veidu 
pašu resursiem un saistībā ar kuriem ir 
īpaši svarīga atbilstīga parlamentārā 
pārbaude. Minētajos pasākumos būtu 
jāiekļauj: sīki izstrādāti noteikumi, pēc 
kuriem nosakāmas summas 2. panta 
1. punktā minētajiem pašu resursiem, kas 
jānodod budžetā, tostarp piesaistīšanas 
likmes, kuras piemērojamas saistībā ar 
2. panta 1. punkta b) līdz e) apakšpunktā 
minētajiem pašu resursiem; tehniski 
noteikumi saistībā ar nacionālo 
kopienākumu; noteikumi un pasākumi, kas 
vajadzīgi, lai kontrolētu un uzraudzītu pašu 
resursu iekasēšanu, tostarp noteikumi par 
pārbaudēm un par ierēdņu un citu 
Komisijas pilnvarotu darbinieku pilnvarām 
veikt pārbaudes; visas attiecīgās ziņošanas 
prasības.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 98
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Reizē ar Eiropas Attīstības fonda (13) Reizē ar Eiropas Attīstības fonda 
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iekļaušanu Savienības budžetā būtu 
jāpalielina arī lēmumā par pašu resursiem 
noteiktie maksimālie apjomi. Ir vajadzīga 
pietiekama drošības rezerve starp 
maksājumiem un pašu resursu 
maksimālajiem apjomiem, lai garantētu, 
ka Savienība jebkuros apstākļos, pat 
ekonomikas lejupslīdes laikā, spēj pildīt 
savas finansiālās saistības.

iekļaušanu Savienības budžetā nebūtu 
jāpalielina lēmumā par pašu resursiem 
noteiktie maksimālie apjomi. Ekonomikas 
lejupslīdes laikā ES ir jātaupa un 
jānosaka skaidras politikas prioritātes. 
Atbalsts sadarbībai attīstības jomā šajos 
apstākļos nav skaidra politikas prioritāte.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2020)0445)

Grozījums Nr. 99
Elisabetta Gualmini

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai saglabātu pietiekamu rezervi 
saskaņā ar lēmumā par pašu resursiem 
paredzētajiem maksimālajiem apjomiem un 
ļautu Savienībai segt visas tās finanšu 
saistības un iespējamās saistības, kuru 
termiņš ir attiecīgajā gadā, lēmumā par 
pašu resursiem paredzētie maksimālie 
apjomi būtu jāpalielina maksājumu 
apropriācijām līdz 1,40 % no dalībvalstu 
nacionālā kopienākuma summas tirgus 
cenās un saistību apropriācijām līdz 1,46 % 
.

(13a) Lai saglabātu pietiekamu rezervi 
saskaņā ar lēmumā par pašu resursiem 
paredzētajiem maksimālajiem apjomiem un 
ļautu Savienībai segt visas tās finanšu 
saistības un iespējamās saistības, kuru 
termiņš ir attiecīgajā gadā, lēmumā par 
pašu resursiem paredzētie maksimālie 
apjomi būtu jāpalielina maksājumu 
apropriācijām līdz 2 % no dalībvalstu 
nacionālā kopienākuma summas tirgus 
cenās un saistību apropriācijām līdz 
2,06 %.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2020)0445)

Grozījums Nr. 100
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Šajā lēmumā visas naudas summas 
būtu jāizsaka euro.

(15) Šajā lēmumā visas naudas summas 
būtu jāizsaka euro, ja euro tā īstenošanas 
laikā vēl pastāv.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 101
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu pāreju uz 
pārskatīto pašu resursu sistēmu un 
panāktu atbilstību finanšu gadam, šis 
lēmums būtu jāpiemēro no 2021. gada 1. 
janvāra. Tomēr noteikumus par 
iemaksām, kas balstītas uz kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi, nevajadzētu piemērot ar 
atpakaļejošu spēku, un to piemērošana 
būtu jāatliek, ņemot vērā, ka Savienības 
noteikumi par kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi vēl 
nav pieņemti,

svītrots

Or. fr

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 102
Jörgen Warborn

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu pāreju uz pārskatīto (16) Lai nodrošinātu pāreju uz pārskatīto 
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pašu resursu sistēmu un panāktu atbilstību 
finanšu gadam, šis lēmums būtu jāpiemēro 
no 2021. gada 1. janvāra. Tomēr 
noteikumus par iemaksām, kas balstītas 
uz kopējo konsolidēto uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzi, nevajadzētu 
piemērot ar atpakaļejošu spēku, un to 
piemērošana būtu jāatliek, ņemot vērā, ka 
Savienības noteikumi par kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi vēl nav pieņemti,

pašu resursu sistēmu un panāktu atbilstību 
finanšu gadam, šis lēmums būtu jāpiemēro 
no 2021. gada 1. janvāra.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 103
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Eiropas Komisija 2011. gada 
septembrī nāca klajā ar direktīvas 
priekšlikumu COM(2011) 594, lai 
izveidotu finanšu darījuma nodokli 
(FDN), proti, nodokli 0,1 % apmērā 
akcijām un obligācijām un 0,01 % 
apmērā atvasinātajiem instrumentiem, 
kurš būtu spēkā no 2014. gada 1. janvāra 
un tiktu iekļauts ES budžetā. Neraugoties 
uz Brexit un ekonomikas krīzi, šis 
nodoklis katru gadu varētu nodrošināt 
vairāk nekā 50 miljardus EUR, kas būtu 
ļoti noderīgi, lai atmaksātu 500 miljardu 
lielā kopējā parāda procentus un 
pamatsummu un iegūtu vēl 30 miljardus 
ieguldījumiem ES politikas jomās, 
piemēram, zaļajā kursā, digitālajā 
pārveidē un pētniecībā, nepalielinot valstu 
iemaksas,

Or. en
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Pamatojums

Neraugoties uz ekonomikas krīzi, kas saistīta ar Covid-19, finanšu tirgi ir ļoti aktīvi 
(2020. gada aprīlī–maijā apjoms palielinājies par 45 %, salīdzinot ar vidējo rādītāju pēdējos 
desmit gados).

Grozījums Nr. 104
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ieņēmumi, ko gūst, daļai no 
pievienotās vērtības nodokļa 
ieņēmumiem, kas iekasēti no darījumiem, 
kuri apliekami ar pamatlikmi, piemērojot 
vienotu piesaistīšanas likmi un minēto 
ieņēmumu daļu dalot ar valsts pievienotās 
vērtības nodokļa pamatlikmi; faktiskā 
piesaistīšanas likme nepārsniedz 2 %;

svītrots

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 105
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ieņēmumi, ko gūst, piemērojot 
vienotu piesaistīšanas likmi daļai no 
apliekamās peļņas, kuru attiecina uz 
konkrēto dalībvalsti saskaņā ar 
Savienības noteikumiem par kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi; faktiskā piesaistīšanas 
likme nepārsniedz 6 %;

svītrots

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)
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Grozījums Nr. 106
Jörgen Warborn

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ieņēmumi, ko gūst, piemērojot 
vienotu piesaistīšanas likmi daļai no 
apliekamās peļņas, kuru attiecina uz 
konkrēto dalībvalsti saskaņā ar 
Savienības noteikumiem par kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi; faktiskā piesaistīšanas 
likme nepārsniedz 6 %;

svītrots

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 107
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ieņēmumi, ko gūst, vienotu 
piesaistīšanas likmi piemērojot summai, 
kas atbilst ieņēmumiem no 
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minētā izsolāmā 
kvotu apjoma un to pagaidu bezmaksas 
kvotu tirgus vērtībai, kas saskaņā ar 
minētās direktīvas 10.c panta 3. punktu 
paredzētas elektroenerģijas ražošanas 
modernizācijai; faktiskā piesaistīšanas 
likme nepārsniedz 30 %;

svītrots

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)
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Grozījums Nr. 108
Jörgen Warborn

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ieņēmumi, ko gūst, vienotu 
piesaistīšanas likmi piemērojot summai, 
kas atbilst ieņēmumiem no 
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 
2. punkta a) apakšpunktā minētā izsolāmā 
kvotu apjoma un to pagaidu bezmaksas 
kvotu tirgus vērtībai, kas saskaņā ar 
minētās direktīvas 10.c panta 3. punktu 
paredzētas elektroenerģijas ražošanas 
modernizācijai; faktiskā piesaistīšanas 
likme nepārsniedz 30 %;

svītrots

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 109
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ieņēmumi, ko gūst, vienotu 
piesaistīšanas likmi piemērojot summai, 
kas atbilst ieņēmumiem no 
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētā izsolāmā kvotu 
apjoma un to pagaidu bezmaksas kvotu 
tirgus vērtībai, kas saskaņā ar minētās 
direktīvas 10.c panta 3. punktu paredzētas 
elektroenerģijas ražošanas modernizācijai; 
faktiskā piesaistīšanas likme nepārsniedz 
30 %;

(d) ieņēmumi, ko gūst, vienotu 
piesaistīšanas likmi piemērojot summai, 
kas atbilst ieņēmumiem no 
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētā izsolāmā kvotu 
apjoma un to pagaidu bezmaksas kvotu 
tirgus vērtībai, kas saskaņā ar minētās 
direktīvas 10.c panta 3. punktu paredzētas 
elektroenerģijas ražošanas modernizācijai; 
faktiskā piesaistīšanas likme nepārsniedz 
50 %; papildu ieņēmumus, ko rada 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
darbības jomas turpmāka paplašināšana 
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pēc 2021. gada 1. janvāra, iekļaujot 
papildu nozares un reģionus; faktiskā 
piesaistīšanas likme nepārsniedz 100 %;

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 110
Esther de Lange, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) ieņēmumi, ko gūst, vienotu 
piesaistīšanas likmi piemērojot summai, 
kas atbilst ieņēmumiem no 
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētā izsolāmā kvotu 
apjoma un to pagaidu bezmaksas kvotu 
tirgus vērtībai, kas saskaņā ar minētās 
direktīvas 10.c panta 3. punktu paredzētas 
elektroenerģijas ražošanas modernizācijai; 
faktiskā piesaistīšanas likme nepārsniedz 
30 %;

(d) ieņēmumi, ko gūst, vienotu 
piesaistīšanas likmi piemērojot summai, 
kas atbilst ieņēmumiem no 
Direktīvas 2003/87/EK 10. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā minētā izsolāmā kvotu 
apjoma un to pagaidu bezmaksas kvotu 
tirgus vērtībai, kas saskaņā ar minētās 
direktīvas 10.c panta 3. punktu paredzētas 
elektroenerģijas ražošanas modernizācijai; 
faktisko piesaistīšanas likmi aprēķina kā 
daļu, kas pārsniedz vidējo rādītāju 
iepriekšējā pārskata periodā, kurš 
jānosaka.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 111
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ieņēmumi, ko gūst, nereciklētam 
izlietotajam plastmasas iepakojumam pēc 
svara piemērojot vienotu piesaistīšanas 

svītrots
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likmi; faktiskā piesaistīšanas likme 
nepārsniedz EUR 1,00 uz kilogramu;

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 112
Jörgen Warborn

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ieņēmumi, ko gūst, nereciklētam 
izlietotajam plastmasas iepakojumam pēc 
svara piemērojot vienotu piesaistīšanas 
likmi; faktiskā piesaistīšanas likme 
nepārsniedz EUR 1,00 uz kilogramu;

svītrots

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 113
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ieņēmumi, ko gūst, nereciklētam 
izlietotajam plastmasas iepakojumam pēc 
svara piemērojot vienotu piesaistīšanas 
likmi; faktiskā piesaistīšanas likme 
nepārsniedz EUR 1,00 uz kilogramu;

(e) ieņēmumi, ko gūst, nereciklētam 
izlietotajam plastmasas iepakojumam pēc 
svara piemērojot vienotu piesaistīšanas 
likmi; faktiskā piesaistīšanas likme 
nepārsniedz 2,00 EUR uz kilogramu;

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)
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Grozījums Nr. 114
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) ieņēmumi, ko gūst, piemērojot 
vienotu piesaistīšanas likmi ieņēmumiem, 
kuri katrā dalībvalstī iekasēti saskaņā ar 
Savienības noteikumiem par Eiropas neto 
īpašuma nodokli;

Or. en

Grozījums Nr. 115
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) ieņēmumi, ko rada Eiropas 
mēroga petrolejas nodoklis saskaņā ar 
Komisijas priekšlikumu [.../...]; faktiskā 
piesaistīšanas likme nepārsniedz 100 %;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Younous Omarjee

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) finanšu darījumu nodokļa 
piemērošana;

Or. en
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Grozījums Nr. 117
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) vienotas piesaistīšanas likmes 
piemērošana ieņēmumiem, kas katrā 
dalībvalstī gūti saskaņā ar Savienības 
noteikumiem par vienotā tirgus nodevu, 
kuru nosaka kā ikgadēju fiksētas summas 
maksājumu par vienotā tirgus 
izmantošanu un kura ir proporcionāla 
uzņēmumu apgrozījumam;

Or. en

Grozījums Nr. 118
David Cormand, Rasmus Andresen
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) ieņēmumi, ko rada ES mēroga 
kapitāla nodoklis personām, kuru 
personīgais kapitāls pārsniedz 2 miljonus 
EUR, saskaņā ar Komisijas priekšlikumu 
[.../...]; faktiskā piesaistīšanas likme 
nepārsniedz 100 %;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Younous Omarjee

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – eb apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) digitālā nodokļa piemērošana;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – eb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(eb) finanšu darījumu nodoklis, kas 
iekasējams saskaņā ar Padomes Direktīvu 
(ES) [.../...], kuras pamatā ir priekšlikumā 
Padomes Direktīvai (COM(2011) 594) 
noteiktā darbības joma un likmes, ar 
piemērojamām piesaistīšanas likmēm, kas 
nepārsniedz minētajā direktīvā noteiktās 
minimālās likmes, ar minimālajām 
nodokļa likmēm 0,1 % apmērā 
tirdzniecībai ar akcijām un obligācijām 
un 0,01 % apmērā atvasināto instrumentu 
līgumiem, piemēram, iespēju līgumiem, 
regulētā tirgū tirgotiem nākotnes 
līgumiem, cenas starpības līgumiem vai 
procentu likmju mijmaiņas līgumiem, 
saskaņā ar “galveno dzinējspēku”, par ko 
Nodokļu jautājumu darba grupa vienojās 
2016. gada 25. oktobra sanāksmē, 
apvienojot rezidences un emisijas 
principus, lai mazinātu nodokļu apiešanu; 
ja šo pašu resursu uz laiku īsteno saskaņā 
ar ciešāku sadarbību, tas neskar 
dalībvalstis, kuras nepiedalās ciešākajā 
sadarbībā;

Or. en

Pamatojums

Nostājas mainās.

Vācijas finanšu ministrs aprīlī paziņoja, ka redz iespēju tuvā nākotnē panākt vienošanos, un 
lūdza Komisiju atvērt FDN lielākam skaitam valstu nekā tām 10, kuras to apspriež. Austrijas 
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finanšu ministrs kritizēja tādu FDN, kas būtu pārāk vājš un neattiektos uz ātro datorizēto 
tirdzniecību un atvasinātajiem instrumentiem. Viņš brīdināja, ka Austrija varētu atstāt to 
valstu grupu, kas strādā pie FDN, ja šis vājais priekšlikums tiktu virzīts uz priekšu. Arī citas 
valstis maina viedokli: Polijas premjerministrs šogad “Financial Times” publicētā rakstā 
atbalstīja trīs resursus, tostarp FDN.

Grozījums Nr. 121
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – ec apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ec) 90 % no ieņēmumiem, ko Eiropas 
Centrālā banka guvusi, emitējot valūtu un 
no noguldījumiem, un šo summu izmanto, 
lai finansētu iniciatīvas, kuru darbības 
joma attiecas tikai uz eurozonas 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ieņēmumi, ko gūst, visu 
dalībvalstu nacionālā kopienākuma 
summai piemērojot vienotu piesaistīšanas 
likmi, ko nosaka saskaņā ar budžeta 
procedūru, ņemot vērā visu pārējo 
ieņēmumu kopsummu.

svītrots

Or. fr

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 123
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Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot pirmās daļas c) apakšpunktu, 
vienoto piesaistīšanas likmi attiecina tikai 
uz to nodokļu maksātāju peļņu, kuriem ir 
obligāta Savienības noteikumu par kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi piemērošana.

svītrots

Or. fr

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 124
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot pirmās daļas c) apakšpunktu, 
vienoto piesaistīšanas likmi attiecina tikai 
uz to nodokļu maksātāju peļņu, kuriem ir 
obligāta Savienības noteikumu par kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi piemērošana.

svītrots

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 125
Jörgen Warborn

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Īstenojot pirmās daļas c) apakšpunktu, 
vienoto piesaistīšanas likmi attiecina tikai 
uz to nodokļu maksātāju peļņu, kuriem ir 
obligāta Savienības noteikumu par kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi piemērošana.

svītrots

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 126
Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot pirmās daļas f) apakšpunktu, 
vienoto piesaistīšanas likmi attiecina uz 
katras dalībvalsts nacionālo 
kopienākumu.

svītrots

Or. fr

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 127
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Austrijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 2021. 
gadā — 110 miljoni euro, 2022. gadā — 
88 miljoni euro, 2023. gadā — 66 miljoni 
euro, 2024. gadā — 44 miljoni euro un 
2025. gadā — 22 miljoni euro. Dānijas 
ikgadējai iemaksai, kura pamatojas uz 
nacionālo kopienākumu, piemēro šādu 

svītrots
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bruto samazinājumu: 2021. gadā — 118 
miljoni euro, 2022. gadā — 94 miljoni 
euro, 2023. gadā — 71 miljoni euro, 2024. 
gadā — 47 miljoni euro un 2025. gadā — 
24 miljoni euro. Vācijas ikgadējai 
iemaksai, kura pamatojas uz nacionālo 
kopienākumu, piemēro šādu bruto 
samazinājumu: 2021. gadā — 2799 
miljoni euro, 2022. gadā — 2239 miljoni 
euro, 2023. gadā — 1679 miljoni euro, 
2024. gadā — 1119 miljoni euro un 2025. 
gadā — 560 miljoni euro. Nīderlandes 
ikgadējai iemaksai, kura pamatojas uz 
nacionālo kopienākumu, piemēro šādu 
bruto samazinājumu: 2021. gadā — 1259 
miljoni euro, 2022. gadā — 1007 miljoni 
euro, 2023. gadā — 755 miljoni euro, 
2024. gadā — 503 miljoni euro un 2025. 
gadā — 252 miljoni euro. Zviedrijas 
ikgadējai iemaksai, kura pamatojas uz 
nacionālo kopienākumu, piemēro šādu 
bruto samazinājumu: 2021. gadā — 578 
miljoni euro, 2022. gadā — 462 miljoni 
euro, 2023. gadā — 347 miljoni euro, 
2024. gadā — 231 miljoni euro un 2025. 
gadā — 116 miljoni euro. Visas minētās 
summas aprēķina atbilstīgi 2018. gada 
cenām un koriģē atbilstīgi esošajām 
cenām, piemērojot jaunāko provizoriskā 
budžeta sagatavošanas laikā pieejamo ES 
iekšzemes kopprodukta deflatoru, ko 
norādījusi Komisija, izteiktu euro. 
Minētos bruto samazinājumus finansē 
visas dalībvalstis.

Or. fr

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 128
Mario Furore, Tiziana Beghin

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Austrijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 110 miljoni euro, 
2022. gadā — 88 miljoni euro, 2023. gadā 
— 66 miljoni euro, 2024. gadā — 44 
miljoni euro un 2025. gadā — 22 miljoni 
euro. Dānijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 118 miljoni euro, 
2022. gadā — 94 miljoni euro, 2023. gadā 
— 71 miljoni euro, 2024. gadā — 47 
miljoni euro un 2025. gadā — 24 miljoni 
euro. Vācijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 2021. 
gadā — 2799 miljoni euro, 2022. gadā — 
2239 miljoni euro, 2023. gadā — 1679 
miljoni euro, 2024. gadā — 1119 miljoni 
euro un 2025. gadā — 560 miljoni euro. 
Nīderlandes ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 2021. 
gadā — 1259 miljoni euro, 2022. gadā — 
1007 miljoni euro, 2023. gadā — 755 
miljoni euro, 2024. gadā — 503 miljoni 
euro un 2025. gadā — 252 miljoni euro. 
Zviedrijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 578 miljoni euro, 
2022. gadā — 462 miljoni euro, 
2023. gadā — 347 miljoni euro, 
2024. gadā — 231 miljoni euro un 
2025. gadā — 116 miljoni euro. Visas 
minētās summas aprēķina atbilstīgi 
2018. gada cenām un koriģē atbilstīgi 
esošajām cenām, piemērojot jaunāko 
provizoriskā budžeta sagatavošanas laikā 
pieejamo ES iekšzemes kopprodukta 
deflatoru, ko norādījusi Komisija, izteiktu 
euro. Minētos bruto samazinājumus 
finansē visas dalībvalstis.

svītrots

Or. it

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)
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Grozījums Nr. 129
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Austrijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 110 miljoni euro, 
2022. gadā — 88 miljoni euro, 2023. gadā 
— 66 miljoni euro, 2024. gadā — 44 
miljoni euro un 2025. gadā — 22 miljoni 
euro. Dānijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 118 miljoni euro, 
2022. gadā — 94 miljoni euro, 2023. gadā 
— 71 miljoni euro, 2024. gadā — 47 
miljoni euro un 2025. gadā — 24 miljoni 
euro. Vācijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 2021. 
gadā — 2799 miljoni euro, 2022. gadā — 
2239 miljoni euro, 2023. gadā — 1679 
miljoni euro, 2024. gadā — 1119 miljoni 
euro un 2025. gadā — 560 miljoni euro. 
Nīderlandes ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 2021. 
gadā — 1259 miljoni euro, 2022. gadā — 
1007 miljoni euro, 2023. gadā — 755 
miljoni euro, 2024. gadā — 503 miljoni 
euro un 2025. gadā — 252 miljoni euro. 
Zviedrijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 578 miljoni euro, 
2022. gadā — 462 miljoni euro, 
2023. gadā — 347 miljoni euro, 
2024. gadā — 231 miljoni euro un 
2025. gadā — 116 miljoni euro. Visas 
minētās summas aprēķina atbilstīgi 
2018. gada cenām un koriģē atbilstīgi 
esošajām cenām, piemērojot jaunāko 

svītrots
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provizoriskā budžeta sagatavošanas laikā 
pieejamo ES iekšzemes kopprodukta 
deflatoru, ko norādījusi Komisija, izteiktu 
euro. Minētos bruto samazinājumus 
finansē visas dalībvalstis.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 130
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Austrijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 110 miljoni euro, 
2022. gadā — 88 miljoni euro, 2023. gadā 
— 66 miljoni euro, 2024. gadā — 44 
miljoni euro un 2025. gadā — 22 miljoni 
euro. Dānijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 118 miljoni euro, 
2022. gadā — 94 miljoni euro, 2023. gadā 
— 71 miljoni euro, 2024. gadā — 47 
miljoni euro un 2025. gadā — 24 miljoni 
euro. Vācijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 2021. 
gadā — 2799 miljoni euro, 2022. gadā — 
2239 miljoni euro, 2023. gadā — 1679 
miljoni euro, 2024. gadā — 1119 miljoni 
euro un 2025. gadā — 560 miljoni euro. 
Nīderlandes ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 2021. 
gadā — 1259 miljoni euro, 2022. gadā — 
1007 miljoni euro, 2023. gadā — 755 
miljoni euro, 2024. gadā — 503 miljoni 
euro un 2025. gadā — 252 miljoni euro. 

svītrots
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Zviedrijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 578 miljoni euro, 
2022. gadā — 462 miljoni euro, 
2023. gadā — 347 miljoni euro, 
2024. gadā — 231 miljoni euro un 
2025. gadā — 116 miljoni euro. Visas 
minētās summas aprēķina atbilstīgi 
2018. gada cenām un koriģē atbilstīgi 
esošajām cenām, piemērojot jaunāko 
provizoriskā budžeta sagatavošanas laikā 
pieejamo ES iekšzemes kopprodukta 
deflatoru, ko norādījusi Komisija, izteiktu 
euro. Minētos bruto samazinājumus 
finansē visas dalībvalstis.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 131
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Austrijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 110 miljoni euro, 
2022. gadā — 88 miljoni euro, 2023. gadā 
— 66 miljoni euro, 2024. gadā — 44 
miljoni euro un 2025. gadā — 22 miljoni 
euro. Dānijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 118 miljoni euro, 
2022. gadā — 94 miljoni euro, 2023. gadā 
— 71 miljoni euro, 2024. gadā — 47 
miljoni euro un 2025. gadā — 24 miljoni 
euro. Vācijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 2021. 

svītrots
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gadā — 2799 miljoni euro, 2022. gadā — 
2239 miljoni euro, 2023. gadā — 1679 
miljoni euro, 2024. gadā — 1119 miljoni 
euro un 2025. gadā — 560 miljoni euro. 
Nīderlandes ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 2021. 
gadā — 1259 miljoni euro, 2022. gadā — 
1007 miljoni euro, 2023. gadā — 755 
miljoni euro, 2024. gadā — 503 miljoni 
euro un 2025. gadā — 252 miljoni euro. 
Zviedrijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 578 miljoni euro, 
2022. gadā — 462 miljoni euro, 
2023. gadā — 347 miljoni euro, 
2024. gadā — 231 miljoni euro un 
2025. gadā — 116 miljoni euro. Visas 
minētās summas aprēķina atbilstīgi 
2018. gada cenām un koriģē atbilstīgi 
esošajām cenām, piemērojot jaunāko 
provizoriskā budžeta sagatavošanas laikā 
pieejamo ES iekšzemes kopprodukta 
deflatoru, ko norādījusi Komisija, izteiktu 
euro. Minētos bruto samazinājumus 
finansē visas dalībvalstis.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 132
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Austrijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 110 miljoni euro, 
2022. gadā — 88 miljoni euro, 2023. gadā 
— 66 miljoni euro, 2024. gadā — 44 
miljoni euro un 2025. gadā — 22 miljoni 

Nevienai dalībvalstij nepiemēro nekādas 
korekcijas.
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euro. Dānijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 118 miljoni euro, 
2022. gadā — 94 miljoni euro, 2023. gadā 
— 71 miljoni euro, 2024. gadā — 47 
miljoni euro un 2025. gadā — 24 miljoni 
euro. Vācijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 2021. 
gadā — 2799 miljoni euro, 2022. gadā — 
2239 miljoni euro, 2023. gadā — 1679 
miljoni euro, 2024. gadā — 1119 miljoni 
euro un 2025. gadā — 560 miljoni euro. 
Nīderlandes ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 2021. 
gadā — 1259 miljoni euro, 2022. gadā — 
1007 miljoni euro, 2023. gadā — 755 
miljoni euro, 2024. gadā — 503 miljoni 
euro un 2025. gadā — 252 miljoni euro. 
Zviedrijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 578 miljoni euro, 
2022. gadā — 462 miljoni euro, 
2023. gadā — 347 miljoni euro, 
2024. gadā — 231 miljoni euro un 
2025. gadā — 116 miljoni euro. Visas 
minētās summas aprēķina atbilstīgi 
2018. gada cenām un koriģē atbilstīgi 
esošajām cenām, piemērojot jaunāko 
provizoriskā budžeta sagatavošanas laikā 
pieejamo ES iekšzemes kopprodukta 
deflatoru, ko norādījusi Komisija, izteiktu 
euro. Minētos bruto samazinājumus 
finansē visas dalībvalstis.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 133
Jörgen Warborn

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Austrijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 110 miljoni euro, 
2022. gadā — 88 miljoni euro, 2023. gadā 
— 66 miljoni euro, 2024. gadā — 44 
miljoni euro un 2025. gadā — 22 miljoni 
euro. Dānijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 118 miljoni euro, 
2022. gadā — 94 miljoni euro, 2023. gadā 
— 71 miljoni euro, 2024. gadā — 47 
miljoni euro un 2025. gadā — 24 miljoni 
euro. Vācijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 2021. 
gadā — 2799 miljoni euro, 2022. gadā — 
2239 miljoni euro, 2023. gadā — 1679 
miljoni euro, 2024. gadā — 1119 miljoni 
euro un 2025. gadā — 560 miljoni euro. 
Nīderlandes ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 2021. 
gadā — 1259 miljoni euro, 2022. gadā — 
1007 miljoni euro, 2023. gadā — 755 
miljoni euro, 2024. gadā — 503 miljoni 
euro un 2025. gadā — 252 miljoni euro. 
Zviedrijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 578 miljoni euro, 
2022. gadā — 462 miljoni euro, 
2023. gadā — 347 miljoni euro, 
2024. gadā — 231 miljoni euro un 
2025. gadā — 116 miljoni euro. Visas 
minētās summas aprēķina atbilstīgi 
2018. gada cenām un koriģē atbilstīgi 
esošajām cenām, piemērojot jaunāko 
provizoriskā budžeta sagatavošanas laikā 
pieejamo ES iekšzemes kopprodukta 
deflatoru, ko norādījusi Komisija, izteiktu 
euro. Minētos bruto samazinājumus finansē 
visas dalībvalstis.

Fiksētas summas korekcijas samazina 
Dānijas, Vācijas, Nīderlandes, Austrijas 
un Zviedrijas ikgadējo uz NKI balstīto 
iemaksu laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam. Attiecīgo dalībvalstu 
ikgadējai iemaksai, kura pamatojas uz 
nacionālo kopienākumu, piemēro šādu 
bruto samazinājumu: 197 miljoni EUR 
Dānijai, 3 671 miljoni EUR Vācijai, 1 576 
miljoni EUR Nīderlandei, 237 miljoni 
EUR Austrijai un 798 miljoni EUR 
Zviedrijai. Visas minētās summas aprēķina 
atbilstīgi 2020. gada cenām un koriģē 
atbilstīgi esošajām cenām, piemērojot 
jaunāko provizoriskā budžeta 
sagatavošanas laikā pieejamo ES 
iekšzemes kopprodukta deflatoru, ko 
norādījusi Komisija, izteiktu euro. Minētos 
bruto samazinājumus finansē visas 
dalībvalstis.

Or. en
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(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Pamatojums

Šajā grozījumā izklāstītās fiksētās maksājumu korekcijas pamato jaunais Padomes 
priekšlikums par DFS 2021.–2027. gadam.

Grozījums Nr. 134
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Austrijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 110 miljoni euro, 2022. gadā 
— 88 miljoni euro, 2023. gadā — 66 
miljoni euro, 2024. gadā — 44 miljoni euro 
un 2025. gadā — 22 miljoni euro. Dānijas 
ikgadējai iemaksai, kura pamatojas uz 
nacionālo kopienākumu, piemēro šādu 
bruto samazinājumu: 2021. gadā — 118 
miljoni euro, 2022. gadā — 94 miljoni 
euro, 2023. gadā — 71 miljoni euro, 
2024. gadā — 47 miljoni euro un 
2025. gadā — 24 miljoni euro. Vācijas 
ikgadējai iemaksai, kura pamatojas uz 
nacionālo kopienākumu, piemēro šādu 
bruto samazinājumu: 2021. gadā — 2799 
miljoni euro, 2022. gadā — 2239 miljoni 
euro, 2023. gadā — 1679 miljoni euro, 
2024. gadā — 1119 miljoni euro un 2025. 
gadā — 560 miljoni euro. Nīderlandes 
ikgadējai iemaksai, kura pamatojas uz 
nacionālo kopienākumu, piemēro šādu 
bruto samazinājumu: 2021. gadā — 1259 
miljoni euro, 2022. gadā — 1007 miljoni 
euro, 2023. gadā — 755 miljoni euro, 
2024. gadā — 503 miljoni euro un 2025. 
gadā — 252 miljoni euro. Zviedrijas 
ikgadējai iemaksai, kura pamatojas uz 
nacionālo kopienākumu, piemēro šādu 
bruto samazinājumu: 2021. gadā — 578 
miljoni euro, 2022. gadā — 462 miljoni 

Austrijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 110 miljoni euro, 2022. gadā 
— 88 miljoni euro, 2023. gadā — 66 
miljoni euro, 2024. gadā — 44 miljoni euro 
un 2025. gadā — 22 miljoni euro. Dānijas 
ikgadējai iemaksai, kura pamatojas uz 
nacionālo kopienākumu, piemēro šādu 
bruto samazinājumu: 2021. gadā — 118 
miljoni euro, 2022. gadā — 94 miljoni 
euro, 2023. gadā — 71 miljoni euro, 
2024. gadā — 47 miljoni euro un 
2025. gadā — 24 miljoni euro. Vācijas 
ikgadējai iemaksai, kura pamatojas uz 
nacionālo kopienākumu, piemēro šādu 
bruto samazinājumu: 2021. gadā — 2799 
miljoni euro, 2022. gadā — 2239 miljoni 
euro, 2023. gadā — 1679 miljoni euro, 
2024. gadā — 1119 miljoni euro un 2025. 
gadā — 560 miljoni euro. Aprēķinot 
Vācijai paredzēto samazinājumu, jāņem 
vērā arī tās TARGET2 nelīdzsvarotība. 
Nīderlandes ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
piemēro šādu bruto samazinājumu: 2021. 
gadā — 1259 miljoni euro, 2022. gadā — 
1007 miljoni euro, 2023. gadā — 755 
miljoni euro, 2024. gadā — 503 miljoni 
euro un 2025. gadā — 252 miljoni euro. 
Zviedrijas ikgadējai iemaksai, kura 
pamatojas uz nacionālo kopienākumu, 
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euro, 2023. gadā — 347 miljoni euro, 
2024. gadā — 231 miljoni euro un 
2025. gadā — 116 miljoni euro. Visas 
minētās summas aprēķina atbilstīgi 
2018. gada cenām un koriģē atbilstīgi 
esošajām cenām, piemērojot jaunāko 
provizoriskā budžeta sagatavošanas laikā 
pieejamo ES iekšzemes kopprodukta 
deflatoru, ko norādījusi Komisija, izteiktu 
euro. Minētos bruto samazinājumus finansē 
visas dalībvalstis.

piemēro šādu bruto samazinājumu: 
2021. gadā — 578 miljoni euro, 2022. gadā 
— 462 miljoni euro, 2023. gadā — 347 
miljoni euro, 2024. gadā — 231 miljoni 
euro un 2025. gadā — 116 miljoni euro. 
Visas minētās summas aprēķina atbilstīgi 
2018. gada cenām un koriģē atbilstīgi 
esošajām cenām, piemērojot jaunāko 
provizoriskā budžeta sagatavošanas laikā 
pieejamo ES iekšzemes kopprodukta 
deflatoru, ko norādījusi Komisija, izteiktu 
euro. Minētos bruto samazinājumus finansē 
visas dalībvalstis.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 135
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas atlaides un korekcijas mehānismi, 
kas pašlaik paredzēti Austrijai, Dānijai, 
Nīderlandei, Vācijai un Zviedrijai, līdz 
2021. gada 1. janvārim tiek izbeigti.

Or. en

Grozījums Nr. 136
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot citus priekšlikumus, 
Eiropas Parlaments un Padome ciešā 
sadarbībā ar Komisiju ne vēlāk kā līdz 
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2026. gada 1. janvārim (datumam, kad 
tiek izbeigtas visas atlaides un korekcijas 
mehānismi) izveido juridiski saistošu 
grafiku tādu jaunu pašu resursu 
ieviešanai, no kuriem gūtie ieņēmumi ir 
pietiekami, lai segtu vismaz to aizņēmuma 
izmaksu atmaksu, kas saistītas ar 
3.b pantā noteikto aizņemšanās spēju, un 
līdz 40 % samazinātu uz NKI balstīto 
iemaksu īpatsvaru ES budžetā.
Šajā nolūkā Komisija izstrādā atbilstošus 
tiesību aktu priekšlikumus. Ieņēmumus 
no jaunu pašu resursu groza iekļauj 
Savienības budžetā no 2021. gada 
1. janvāra. DFS 2021.–2027. gadam [DFS 
regula ..../....] vidusposma pārskatīšanu 
cita starpā izmanto tam, lai 1. punktā 
noteikto mērķu sasniegšanas nolūkā 
pielāgotu tiesību aktus un vajadzības 
gadījumā pieņemtu jaunus tiesību aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija ar juridiski saistošu iestāžu 
nolīgumu vienojas par jau ierosināto un 
vēl citu pašu resursu īstenošanas grafiku 
līdz 2028. gada 1. janvārim. Ar šo 
nolīgumu nodrošina, ka jaunie pašu 
resursi līdz 2028. gadam sasniedz vismaz 
30 % no gada budžeta un Komisija šajā 
nolūkā iesniedz tiesību aktu 
priekšlikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 138
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Padome, cieši sadarbojoties ar 
Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju, 
ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. janvārim 
apstiprina juridiski saistošu grafiku, kurā 
izklāstīta pašu resursu groza ieviešana.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atgādina, ka parāda finansēšana 
ir nepārprotams LESD 311. panta 
pārkāpums, jo īpaši attiecībā uz jebkuru 
parādu, kas jāatmaksā no nākamajām 
DFS; noraida visas iniciatīvas, kuru 
rezultātā ES emitē kopīgus parāda 
vērtspapīrus.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pašu resursi, ko iekļauj Savienības 
budžetā, ir arī ieņēmumi no jebkādiem 
jauniem maksājumiem, kas tiek ieviesti 

svītrots



AM\1210502LV.docx 75/80 PE655.682v01-00

LV

saskaņā ar kopējo politiku atbilstoši 
Līgumam par Eiropas Savienības 
darbību, ar nosacījumu, ka ir ievērota 
Līguma 311. pantā noteiktā procedūra.

Or. fr

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 141
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija izskata citus iespējamos 
ieņēmumus, kas varētu veidot jaunus 
pašu resursus, neskarot 1. punktā 
uzskaitītos, un informē Padomi un 
Parlamentu par saviem novērtējumiem. 
Ja Padome vai Parlaments ierosina kādu 
ieņēmumu veidu uzskatīt par pašu 
resursu, Komisija izskata un izvērtē šo 
ierosinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējā pašu resursu summa, kas 
Savienībai piešķirta gada maksājumu 
apropriāciju segšanai, nepārsniedz 1,40% 
no visu dalībvalstu nacionālo kopienākumu 
summas.

1. Kopējā pašu resursu summa, kas 
Savienībai piešķirta gada maksājumu 
apropriāciju segšanai, nepārsniedz 0,25 % 
no visu dalībvalstu nacionālo kopienākumu 
summas.

Or. en
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(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2020)0445)

Grozījums Nr. 143
Elisabetta Gualmini

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējā pašu resursu summa, kas 
Savienībai piešķirta gada maksājumu 
apropriāciju segšanai, nepārsniedz 1,40% 
no visu dalībvalstu nacionālo kopienākumu 
summas.

1. Kopējā pašu resursu summa, kas 
Savienībai piešķirta gada maksājumu 
apropriāciju segšanai, nepārsniedz 2 % no 
visu dalībvalstu nacionālo kopienākumu 
summas.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2020)0445)

Grozījums Nr. 144
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības budžetā iekļauto saistību 
apropriāciju kopsumma gadā nepārsniedz 
1,46% no visu dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu summas.

2. Savienības budžetā iekļauto saistību 
apropriāciju kopsumma gadā nepārsniedz 
0 % no visu dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu summas.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2020)0445)

Grozījums Nr. 145
Elisabetta Gualmini

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Savienības budžetā iekļauto saistību 
apropriāciju kopsumma gadā nepārsniedz 
1,46% no visu dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu summas.

2. Savienības budžetā iekļauto saistību 
apropriāciju kopsumma gadā nepārsniedz 
2,06 % no visu dalībvalstu nacionālo 
kopienākumu summas.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2020)0445)

Grozījums Nr. 146
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Valentino Grant, Marco Zanni

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Starp saistību apropriācijām un 
maksājumu apropriācijām tiek saglabāta 
pastāvīga attiecība, lai nodrošinātu to 
savstarpēju atbilstību un turpmākajos 
gados būtu iespējams ievērot 1. punktā 
minēto maksimālo apjomu.

3. Starp saistību apropriācijām un 
maksājumu apropriācijām tiek stingri 
saglabāta pastāvīga attiecība, lai 
nodrošinātu to savstarpēju atbilstību un 
turpmākajos gados būtu iespējams ievērot 
1. punktā minēto maksimālo apjomu.

Or. fr

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 147
David Cormand
Verts/ALE grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
3.c pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Summas, kas noteiktas attiecīgi 3. panta 1. 
un 2. punktā, uz laiku palielina par 
0,6 procentpunktiem, ar vienīgo mērķi – 
segt visas Savienības saistības, kas izriet no 
3.b pantā minētajiem aizņēmumiem, līdz 
visas šīs saistības vairs nepastāv, un 

Summas, kas noteiktas attiecīgi 3. panta 1. 
un 2. punktā, uz laiku palielina par 
0,6 procentpunktiem, ar vienīgo mērķi – 
segt visas Savienības saistības, kas izriet no 
3.b pantā minētajiem aizņēmumiem, līdz 
visas šīs saistības vairs nepastāv, un 
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vēlākais līdz 2058. gada 31. decembrim. vēlākais līdz 2058. gada 31. decembrim.

Šīs palielinātās summas neizmanto citu 
Savienības saistību nokārtošanai.

Šīs palielinātās summas aprēķina, 
pārsniedzot DFS maksimālos apjomus, tās 
ietver visas ar Eiropas Atveseļošanas 
instrumenta pamatsummas dzēšanu un 
procentu maksājumiem saistītās izmaksas 
un tās neizmanto citu Savienības saistību 
nokārtošanai.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2020)0445)

Grozījums Nr. 148
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā lēmuma 2. pantā minētos ieņēmumus 
bez izšķirības izmanto visu Savienības 
gada budžetā iekļauto izdevumu 
finansēšanai.

Šā lēmuma 2. pantā minētos ieņēmumus, 
izņemot ienākumus, kas gūti no ciešākas 
sadarbības programmām un Eiropas 
Centrālās bankas peļņas, pēc tam, kad tie 
izmantoti 3.b pantā noteikto aizņēmuma 
izmaksu atmaksai, iekasē kā vispārējos 
ieņēmumus un bez izšķirības izmanto visu 
Savienības gada budžetā iekļauto 
izdevumu finansēšanai.

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 149
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Savienības ieņēmumu atlikumu, kas 
pārsniedz finanšu gada faktisko izdevumu 

Savienības ieņēmumu atlikumu, kas 
pārsniedz finanšu gada faktisko izdevumu 



AM\1210502LV.docx 79/80 PE655.682v01-00

LV

kopsummu, pārnes uz nākamo finanšu 
gadu.

kopsummu, atmaksā dalībvalstīm, kuras ir 
neto iemaksu veicējas.

Or. fr

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 150
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis kā iekasēšanas 
izmaksas ietur 10 % no summām, kas 
minētas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

2. Dalībvalstis kā iekasēšanas 
izmaksas ietur 20 % no summām, kas 
minētas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

Or. fr

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 151
Siegfried Mureşan

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) to ieņēmumu iegrāmatošanu 
budžetā, kas gūti no jauniem pašu 
resursiem un pārsniedz summu, kura 
nepieciešama no atveseļošanas 
instrumenta izsniegto aizdevumu 
atmaksai;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Valentino Grant, Marco Zanni
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Lēmuma priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Arī turpmāk dalībvalstis 
iekasēšanas izmaksu veidā ietur 10 % no 
summām, kas minētas 2. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā un kas dalībvalstīm saskaņā 
ar piemērojamajiem Savienības 
noteikumiem bija jānodod līdz 2001. gada 
28. februārim.

3. Arī turpmāk dalībvalstis 
iekasēšanas izmaksu veidā ietur 20 % no 
summām, kas minētas 2. panta 1. punkta a) 
apakšpunktā.

Or. fr

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)

Grozījums Nr. 153
Jörgen Warborn

Lēmuma priekšlikums
9. pants – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr šā lēmuma 2. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu un 2. panta 1. punkta otro 
daļu piemēro no tā gada 1. janvāra, kas ir 
otrais gads pēc datuma, kurā sāk piemērot 
valstu noteikumus, ar ko transponē 
Padomes direktīvu par kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi.

svītrots

Or. en

(PIEZĪME: teksts ir ņemts no COM(2018)0325)


