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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 3
1. apsvērums

(1) Eiropadome, tiekoties Briselē 2005. gada 
15. un 16. decembrī, cita starpā secināja, ka 
noteikumu par pašu resursiem pamatā jābūt 
vispārējas vienlīdzības mērķim. Ar šiem 
noteikumiem tādējādi būtu jānodrošina, ka 
saskaņā ar attiecīgajiem 1984. gada 
Fontenblo Eiropadomes secinājumiem 
nevienai dalībvalstij nav jāiztur budžeta 
slogs, kas būtu pārmērīgs salīdzinājumā ar 
valsts labklājības līmeni. Tādēļ ir jāievieš
attiecīgi noteikumi, kas attiektos uz 
konkrētām dalībvalstīm.

(1) Eiropadome, tiekoties Briselē 2005. gada 
15. un 16. decembrī, cita starpā secināja, ka 
noteikumu par pašu resursiem pamatā jābūt 
vispārējas vienlīdzības mērķim. Ar šiem 
noteikumiem tādējādi būtu jānodrošina, ka 
saskaņā ar attiecīgajiem 1984. gada 
Fontenblo Eiropadomes secinājumiem 
nevienai dalībvalstij nav jāiztur budžeta 
slogs, kas būtu pārmērīgs salīdzinājumā ar 
valsts labklājības līmeni. Eiropadome 
2005. gada 15. un 16. decembrī secināja, ka 
papildus daudzām īpašām norunām ar 
atsevišķām dalībvalstīm par budžeta 
izdevumiem un papildus Apvienotās 
Karalistes atlaidei Austrijai, Vācijai, 
Nīderlandei un Zviedrijai ir jāsamazina 
PVN resursu piesaistīšanas likme 2007.–
2013. gadā, kā arī Nīderlandei un 
Zviedrijai ir jāsaņem bruto samazinājums 
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to gada NKI maksājumā. Tādēļ tikai līdz
brīdim, kad 2008./2009. gada pārskatīšanas 
procesā tiks panākta vienošanās par 
taisnīgāku un pārredzamāku jaunu pašu 
resursu sistēmu, ievieš attiecīgus 
noteikumus, kas attiecas uz konkrētām 
dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Lēmuma sākumā ir pārredzamāk jāizklāsta, kurām dalībvalstīm piešķir atvieglojumus, ko tie 
nozīmē un kādas vēl īpašas norunas pastāv attiecībā uz budžeta izdevumiem. Tādējādi 
8. apsvērumu iekļauj 1. apsvērumā. Turklāt ir pilnīgi skaidri jānosaka, ka EP šai sistēmai var 
piekrist tikai līdz brīdim, kad 2008./2009. gada pārskatīšanas procesā tiks panākta 
vienošanās par jauno sistēmu.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 4
11. apsvērums

(11) Eiropadome 2005. gada 15. un 16. 
decembra sanāksmē aicināja Komisiju veikt 
pilnīgu, visaptverošu pārskatīšanu, kas 
attiektos uz visiem ES resursu un izdevumu 
aspektiem, lai sniegtu ziņojumu 2008./2009. 
gadā. Tādēļ šīs pārskatīšanas ietvaros 
Komisijai jāveic vispārēja pašu resursu 
sistēmas darbības pārskatīšana un vajadzības 
gadījumā jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi.

(11) Eiropadome 2005. gada 15. un 
16. decembra sanāksmē aicināja Komisiju 
veikt pilnīgu, visaptverošu pārskatīšanu, kas 
attiektos uz visiem ES resursu un izdevumu 
aspektiem, lai sniegtu ziņojumu 
2008./2009. gadā. Tādēļ šīs pārskatīšanas 
ietvaros Komisijai jāveic vispārēja pašu 
resursu sistēmas darbības pārskatīšana un 
jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi saskaņā ar 
nosacījumiem, kas izklāstīti Deklarācijā 
par finanšu shēmas pārskatīšanu, kura 
pievienota 2006. gada 17. maija Iestāžu 
nolīgumam par budžeta disciplīnu un 
pareizu finanšu vadību.

Or. en

Pamatojums

Pievērsta uzmanība 6. un 8. punktam EP rezolūcijā par IN. Parlaments sagaida, ka Komisija 
iesniegs konkrētus priekšlikumus grozījumu izdarīšanai lēmumā par pašu resursiem. Līdz ar 
to svītro frāzi "vajadzības gadījumā”. Parlaments tiks iesaistīts visos pārskatīšanas posmos. 
Jāveic reforma gan ienākumu, gan izdevumu sistēmā, un Parlaments ir gatavs to apspriest.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 5
11.a apsvērums (jauns)

(11a) Eiropas Parlaments 2006. gada 
17. maija1 rezolūcijā par Iestāžu nolīgumu 
konstatēja, ka šādas pārskatīšanas mērķis 
ir vienoties par jaunu, visaptverošu finanšu 
sistēmu, kas ir taisnīga, noturīga, 
progresīva un pārredzama un kas spēj 
nodrošināt Eiropas Savienības vajadzības 
ar pašu resursiem, nevis dalībvalstu 
iemaksām, un norādīja, ka īpaši steidzami 
jāreformē pašu resursu sistēma  un 
izdevumi, lai saistībā ar nākamo finanšu 
shēmu neatkārtotos dalībvalstu nepatīkamā 
kaulēšanās.
__________________________
1Minētās dienas pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0210.

Or. en

Pamatojums

Pievērsta uzmanība 6. un 8. punktam EP rezolūcijā par IN. Parlaments sagaida, ka Komisija 
iesniegs konkrētus priekšlikumus grozījumu izdarīšanai lēmumā par pašu resursiem. Līdz ar 
to svītro frāzi "vajadzības gadījumā”. Parlaments tiks iesaistīts visos pārskatīšanas posmos. 
Jāveic reforma gan ienākumu, gan izdevumu sistēmā, un Parlaments ir gatavs to apspriest.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter

Grozījums Nr. 6
11.b apsvērums (jauns)

(11b) Turklāt Eiropas Parlaments 
2006. gada 18. maijā par Komisijas gada 
politikas stratēģijas (GPS) ziņojumu1

uzsver, ka tikai visaptveroša ieņēmumu 
pārvērtēšana, proti, patiesa pašu resursu 
sistēmas ieviešana, un izdevumu 
pārvērtēšana, proti, tiešo lauksaimniecības 
maksājumu līdzfinansēšanas ieviešana un 
politikas pārorientēšanās uz lauku attīstību, 
ļaus Eiropas Savienībai “atgūt sistēmas 
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otro elpu”, lai risinātu uzdevumus mūsu 
ātri mainīgajā pasaulē.
__________________________
1Minētās dienas pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0221.

Or. en

Pamatojums

Pievērsta uzmanība 6. un 8. punktam EP rezolūcijā par IN. Parlaments sagaida, ka Komisija 
iesniegs konkrētus priekšlikumus grozījumu izdarīšanai lēmumā par pašu resursiem. Līdz ar 
to svītro frāzi "vajadzības gadījumā”. Parlaments tiks iesaistīts visos pārskatīšanas posmos. 
Jāveic reforma gan ienākumu, gan izdevumu sistēmā, un Parlaments ir gatavs to apspriest.


