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Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. konstatē, ka Eiropas Savienības pašreizējā pašu resursu sistēma pilsoņiem nav nedz 
saprotama, nedz pārredzama un tā arī nekalpo Līgumos iekļauto mērķu sasniegšanai, 
jo īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības finansiālo autonomiju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bronisław Geremek

Grozījums Nr. 2
1.a punkts (jauns)

1.a uzskata, ka ir nepieciešams, lai pašu resursu sistēma būtu saskaņā ar Eiropas 
Savienības institucionālajām reformām, kuras stiprina pilsoņu tiesības un pilsoņu 
lomu Eiropas Savienībā;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Gérard Onesta, Johannes Voggenhuber

Grozījums Nr. 3
2. punkts

2. norāda, ka pašreizējā Kopienas finansēšanas sistēma nevis nodrošina Eiropas 
Savienības politikas virzienu īstenošanai pietiekamus pašu resursus, bet ir kļuvusi
Eiropas pilsoņiem arvien nesaprotamāka it īpaši tādēļ, ka dalībvalstis – vai tās būtu 
maksātājas vai tikai līdzekļu saņēmējas – diskutē par šo resursu samazināšanu saskaņā 
ar tā saukto „taisnīgas atdošanas” principu, aizmirstot par daudzajām priekšrocībām, 
ko visiem Kopienas partneriem sniedz piederība Eiropas Savienībai, un nonākot 
pilnīgā pretrunā ar kohēzijas loģiku;

Or. en

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 4
4. punkts

4. uzskata, ka ir nepieciešams radīt jaunu Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu,

– kas patiesi kalpotu bagātāko valstu resursu pārdalei nabadzīgākajām 
dalībvalstīm;

– kas atbrīvotu no vajadzības pēc izņēmumiem, samazinājumiem un 
korektīviem mehānismiem;

– kas nodrošinātu Eiropas Savienībai pietiekamus resursus tās politikas jomu 
atbilstīgai finansēšanai, īpaši ņemot vērā turpmāko paplašināšanos, kā arī kas 
nodrošinātu izdevumu precīzāku atbilsmi tās politikas prioritātēm,

– kas būtu pārredzama un saprotama;

– kuru noteiktu pilnīgi demokrātiska lēmumu pieņemšana un kontrole;

– kas būtu taisnīga;

Or. en

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 5
4. punkta 5.a ievilkums (jauns)

– kas nodibinātu pilsoņu tiešu saikni ar Eiropas Savienību;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 6
5. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès, Marie-Line Reynaud, Pierre Moscovici

Grozījums Nr. 7
5. punkts

5. uzskata, ka šajā nolūkā ir lietderīgi pakāpeniski ieviest īstus Eiropas Savienības pašu 
resursus nodokļu veidā, kas novērstu atkarību no dalībvalstu līdzekļu 
pārskaitījumiem, kas radītu tiešu saikni starp pilsoņiem un Kopienas līdzekļiem un 
kas būtu efektīvi un taisnīgi, kā arī nepalielinātu kopējo nodokļu apjomu to 
maksātājiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Gérard Onesta, Johannes Voggenhuber

Grozījums Nr. 8
5. punkts

5. uzskata, ka šajā nolūkā ir lietderīgi pakāpeniski ieviest jaunus īstus Eiropas 
Savienības pašu resursus, tostarp arī nodokļu veidā, kas radītu tiešu saikni starp 
pilsoņiem un Kopienas līdzekļiem un kas būtu efektīvi un taisnīgi, kā arī nepalielinātu 
kopējo nodokļu apjomu to maksātājiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Panayiotis Demetriou

Grozījums Nr. 9
5. punkts

5. uzskata, ka šajā nolūkā ir lietderīgi pakāpeniski ieviest īstus Eiropas Savienības pašu 
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resursus nodokļu veidā (eironodoklis), kas radītu tiešu saikni starp pilsoņiem un 
Kopienas līdzekļiem un kas būtu efektīvi un taisnīgi, kā arī nepalielinātu kopējo 
nodokļu apjomu to maksātājiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Pervenche Berès, Marie-Line Reynaud, Pierre Moscovici

Grozījums Nr. 10
6. punkta 1. ievilkums

– pirmajā posmā atkārtoti apliecina atbalstu Eiropas Konstitūcijā paredzētajiem 
mehānismam – pirmkārt, pamatnoteikumus formulē Padomes eirolikumā, ko pieņem 
pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un apstiprina visās dalībvalstīs saskaņā ar 
attiecīgajiem konstitucionālajiem noteikumiem, un, otrkārt, īstenošanas pasākumus 
nosaka ar Padomes likumu, ko pēc tā apstiprināšanas Parlamentā pieņem ar kvalificētu 
balsu vairākumu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Gérard Onesta, Johannes Voggenhuber

Grozījums Nr. 11
6. punkta 2. ievilkuma 3. un 4. apakšpunkti
(Apvieno 6. punkta 2. ievilkuma 3. un 4. apakšpunktu)

● gada budžetā ir jāatceļ izdevumu dalīšana obligātajos un neobligātajos izdevumos, līdz 
ar to Parlamentam piešķirot pilnvaras lemt par visu gada budžetu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 12
7. punkts

svītrots

Or. en
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Grozījumu iesniedza Pervenche Berès, Marie-Line Reynaud, Pierre Moscovici

Grozījums Nr. 13
8.a punkts (jauns)

8.a uzskata, ka finanšu plāna pārskatīšana termiņa vidū ir lieliska iespēja, lai 
pārstrādātu šos Kopienas politikas mērķus; tādēļ vēlas bez kavēšanās sagatavoties 
uz šo pārskatīšanu, izmantojot metodi, kas dod iespēju piesaistīt visas atbildīgās 
komitejas, kā tas tika darīts sākotnējās sarunās;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Andrew Duff

Grozījums Nr. 14
9.a punkts (jauns)

9.a uzstāj, ka Eiropas Savienības finansēšanas sistēmas pārskatīšana, tostarp gan 
ieņēmumu, gan izdevumu pārskatīšana, ir jāsāk pēc iespējas ātrāk un tai ir jābūt 
pietiekami radikālai, lai veicinātu, nevis kavētu konstitucionālā līguma jautājuma 
galīgu atrisināšanu.

Or. en


