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7.3.2018 A8-0041/1 

Pakeitimas 1 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. pažymi, kad šiame teisėkūros 

procedūra priimamame akte Taryba 

nustato, be kita ko, nuosavų išteklių 

viršutinę ribą, ir gali nustatyti naujas 

nuosavų išteklių kategorijas arba 

panaikinti esamą kategoriją; pabrėžia, 

kad, nors sprendimo dėl nuosavų išteklių 

galiojimo pabaigos data nenumatyta, jis 

yra tiesiogiai susijęs su atitinkama DFP, 

kurioje nustatytas didžiausiais išlaidų 

lygis laikotarpiu, kuriam ji skirta; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/2 

Pakeitimas 2 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

24. mano, kad tradiciniai nuosavi 

ištekliai, t. y. muitai, žemės ūkio mokesčiai 

ir cukraus ir izogliukozės mokesčiai, yra 

patikimas ir tikras ES įplaukų šaltinis, nes 

jie tiesiogiai susiję su tuo, kad ES yra 

muitų sąjunga, ir su ja susieta teisine 

kompetencija bei bendra prekybos politika; 

todėl laikosi nuomonės, kad tradiciniai 

nuosavi ištekliai turėtų ir toliau būti ES 

biudžeto įplaukų šaltinis; mano, kad jei 

surinkimo išlaidų dalis, kurią pasilieka 

valstybės narės, būtų sumažinta, didesnė 

šių įplaukų dalis galėtų būti skirta ES 

biudžetui; 

24. mano, kad tradiciniai nuosavi 

ištekliai, t. y. muitai, žemės ūkio mokesčiai 

ir cukraus ir izogliukozės mokesčiai, yra 

patikimas ir tikras ES įplaukų šaltinis, nes 

jie tiesiogiai susiję su tuo, kad ES yra 

muitų sąjunga, ir su ja susieta teisine 

kompetencija bei bendra prekybos politika; 

todėl laikosi nuomonės, kad tradiciniai 

nuosavi ištekliai turėtų ir toliau būti ES 

biudžeto įplaukų šaltinis; mano, kad, nors 

muitai, taikomi importui iš ne ES šalių, 

jau yra nuosavi ištekliai, 20 proc. dalis, 

kurią pasilieka valstybės narės kaip 

surinkimo išlaidas, susijusias su valdymo 

mokesčiais, turėtų būti panaikinta ES 

nuosavų išteklių labui; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/3 

Amendment  3 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

25. pripažįsta, kad BNP pagrįstas 

įnašas suteikia patikimą, stabilų ir 

sąžiningą ES biudžeto įplaukų šaltinį ir kad 

šiam įnašui labai pritaria dauguma 

valstybių narių; todėl laikosi nuomonės, 

kad jis turėtų būti išsaugotas, tačiau tik 

kaip subalansuojantys ir papildantys ES 

biudžeto ištekliai ir taip biudžeto požiūriu 

būtų nustota vadovautis tinkamos grąžos 

logika; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, jog 

reikia užtikrinti, kad BNP pagrįstas įnašas 

būtų klasifikuojamas taip pat visuose 

nacionaliniuose biudžetuose, būtent, kaip 

ES įplaukos, o ne nacionalinių valdžios 

institucijų išlaidos; 

25. pripažįsta, kad BNP pagrįstas 

įnašas suteikia patikimą, stabilų ir 

sąžiningą ES biudžeto įplaukų šaltinį ir kad 

šiam įnašui labai pritaria dauguma 

valstybių narių; todėl laikosi nuomonės, 

kad jis turėtų būti išsaugotas, tačiau tik 

kaip subalansuojantys ir papildantys ES 

biudžeto ištekliai ir taip biudžeto požiūriu 

būtų nustota vadovautis tinkamos grąžos 

logika; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, jog 

reikia užtikrinti, kad BNP pagrįstas įnašas 

būtų klasifikuojamas taip pat visuose 

nacionaliniuose biudžetuose, būtent, kaip 

ES įplaukos, o ne nacionalinių valdžios 

institucijų išlaidos; mano, kad pagal 

reformą BNP pagrįstas įnašas į ES 

biudžetą, taip pat nacionaliniai įnašai į 

iniciatyvas, kurios remiamos bendru 

finansavimu su ES, neturėtų būti įtraukti 

į deficito skaičiavimus pagal Stabilumo ir 

augimo paktą, kad būtų paskatintos 

investicijos; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/4 

Amendment  4 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

50 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

50. iš esmės ragina sukurti naujus 

Sąjungos biudžeto nuosavus išteklius, kurie 

būtų gaunami apmokestinant skaitmeninės 

ekonomikos sandorius; tačiau mano, kad, 

atsižvelgiant į svarbias vykstančias 

derybas ES ir EBPO lygmenimis, dar 

anksti priimti sprendimą dėl tikslios tokių 

išteklių nustatymo tvarkos; 

50. ragina sukurti naujus Sąjungos 

biudžeto nuosavus išteklius, kurie būtų 

gaunami apmokestinant skaitmeninės 

ekonomikos sandorius; primygtinai 

tvirtina, kad, norint spręsti susijusius 

uždavinius, reikia numatyti ilgalaikį 

sprendimą, o ne siūlyti greitus sprendimo 

būdus; todėl mano, kad BKPMB 

direktyvoje nustačius skaitmeninės 

nuolatinės buveinės sąsają remiantis  

reikšminga ir ilgalaike skaitmenine veikla 

būtų sprendžiamos mokesčių problemos, 

kylančios skaitmeninimo kontekste; tačiau 

mano, kad būtina atsižvelgti į vykstančias 

derybas ES ir EBPO lygmenimis; 

Or. en 

 

 

 


