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7.3.2018 A8-0041/5 

Pakeitimas 5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

37 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

37. ragina Komisiją, laukiant, kol bus 

priimti atitinkami PVM teisės aktai, 

pateikti pasiūlymą dėl reformuotų PVM 

pagrįstų nuosavų išteklių, kuris būtų jos 

būsimo teisės aktų rinkinio dėl ES nuosavų 

išteklių dalis; mano, kad tokiame 

pasiūlyme turėtų būti atsižvelgta į 

pagrindinius PVM reformos, dėl kurios 

šiuo metu diskutuojama, rezultatus; 

37. ragina Komisiją, laukiant, kol bus 

priimti atitinkami PVM teisės aktai, 

pateikti pasiūlymą dėl reformuotų nuosavų 

išteklių, nepagrįstų PVM, kuris būtų jos 

būsimo teisės aktų rinkinio dėl ES nuosavų 

išteklių dalis; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/6 

Pakeitimas 6 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

40. pritaria Aukšto lygio grupės 

nuosavų išteklių klausimais vertinimui, kad 

BKPMB galėtų būti naujų nuosavų išteklių 

pagrindas, atitinkantis visus grupės 

nustatytus kriterijus; pabrėžia, kad 

BKPMB taip pat yra pagrindinis 

elementas plėtojant bendrąją rinką – 

Europos viešąją gėrybę, nes dėl jos 

išvengiama netinkamos valstybių narių 

konkurencijos mokesčių srityje ir 

mokesčių optimizavimo, kuris daro žalą 

vienodoms sąlygoms; 

40. nepritaria Aukšto lygio grupės 

nuosavų išteklių klausimais vertinimui, kad 

BKPMB galėtų būti naujų nuosavų išteklių 

pagrindas; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/7 

Pakeitimas 7 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

42. prašo Komisijos, remiantis 

BKPMB direktyvos peržiūros išvadomis, 

pasiūlyti sukurti naujus Sąjungos 

biudžeto nuosavus išteklius, kurie būtų 

apskaičiuojami remiantis valstybių narių 

gautomis įplaukomis iš BKPMB; pritaria 

tam, kad būtų nustatytas vienodas 

mokesčio tarifas įplaukoms, gaunamoms 

iš BKPMB, kuris būtų renkamas kaip 

nuosavi ištekliai; mano, kad tokia sistema 

galėtų užtikrinti ES dideles ir stabilias 

pajamas patiriant nedideles 

administracines išlaidas; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/8 

Pakeitimas 8 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

43. laikosi nuomonės, kad Europos 

Centrinio Banko pelno pajamos (ECB 

pajamos, gaunamos leidžiant pinigus), 

taigi tiesiogiai susijusios su ES pinigų 

sąjunga, turėtų būti ne išmokamos 

nacionaliniams iždams, bet sudaryti naujų 

nuosavų išteklių pagrindą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/9 

Pakeitimas 9 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

45. pritaria Aukšto lygio grupės 

nuosavų išteklių klausimais vertinimui, kad 

finansinių sandorių mokestis galėtų būti 

naujų Sąjungos biudžeto nuosavų išteklių 

pagrindas, ir tuo pačiu metu mano, kad 

reikėtų išnagrinėti kitus finansinės veiklos 

apmokestinimo būdus; 

45. nepritaria Aukšto lygio grupės 

nuosavų išteklių klausimais vertinimui, kad 

finansinių sandorių mokestis galėtų būti 

naujų Sąjungos biudžeto nuosavų išteklių 

pagrindas; 

Or. en 



 

AM\1147797LT.docx  PE616.073v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.3.2018 A8-0041/10 

Pakeitimas 10 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

46 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

46. todėl ragina sukurti naujus 

Sąjungos biudžeto nuosavus išteklius, 

kurie būtų apskaičiuojami remiantis 

pasirinktu finansinės veiklos 

apmokestinimo metodu; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/11 

Pakeitimas 11 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD 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; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/12 

Pakeitimas 12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

51 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

51. vis dėlto laikosi nuomonės, kad bet 

kokia ES institucijų nustatyta tvarka, pvz., 

registracijos arba stebėsenos sistemų ar 

reguliavimo mechanizmų srityje, turėtų 

nedelsiant būti sudarytos sąlygos rinkti 

muitus ir mokesčius Sąjungos biudžeto 

naudai, remiantis jų Europos pridėtine 

verte; mano, kad tai yra ES viešosios 

gėrybės, kurios, kaip nurodo Aukšto lygio 

grupė nuosavų išteklių klausimais, 

suteikia pagrindą nustatyti mokestį, kuris 

būtų „kitos įplaukos“ iš Sąjungos 

politikos priemonių; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/13 

Pakeitimas 13 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. pabrėžia ekologinių mokesčių 

svarbą, nes jie – ypač tinkamas 

mechanizmas siekiant prisidėti suteikiant 

Europos nuosavų išteklių; ragina 

Komisiją toliau teikti pasiūlymus dėl 

papildomų ekologinių nuosavų išteklių, 

kaip apibrėžta Aukšto lygio grupės 

nuosavų išteklių klausimais ataskaitoje ir 

kaip nurodė už ES biudžetą atsakingas 

Komisijos narys, kurie būtų suderinami 

su tam tikromis Sąjungos politikos 

priemonėmis, pvz., susijusiomis su 

energija (energijos mokestis), aplinka ir 

klimatu (anglies dioksido pasienio 

koregavimo mechanizmas, plastiko 

mokestis ir apyvartinių taršos leidimų 

prekybos sistema (ATLPS)) ir transportu 

(automobilinių degalų ir lėktuvo bilietų 

mokesčiai), kad būtų skatinami būsimi 

papildomi Sąjungos nuosavi ištekliai; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/14 

Pakeitimas 14 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

55. ragina, kad nemaža iš ATLPS 

aukcionų gautų pajamų dalis nuo 4-ojo 

etapo pradžios (2021 m.) ir vėliau būtų 

laikoma naujais ES nuosavais ištekliais; 

primena, kad šią galimybę svarstė Aukšto 

lygio grupė nuosavų išteklių klausimais ir 

aiškiai siūlė Komisija savo 2018 m. 

vasario 14 d. komunikate „Europos 

Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo 

prioritetų po 2020 m., skirta nauja, 

moderni daugiametė finansinė programa“ 

(COM(2018)0098); be to, ragina pradėti 

taikyti anglies dioksido pasienio 

koregavimo mechanizmą kaip būdą 

suteikti naujų ES biudžeto nuosavų 

išteklių, kurio poveikis taip pat turėtų būti 

vienodų sąlygų užtikrinimas tarptautinėje 

prekyboje ir gamybos perkėlimo į kitas 

šalis mažinimas, tuo pačiu metu 

įtraukiant klimato kaitos išlaidas į 

importuojamų prekių kainą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/15 

Pakeitimas 15 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

56. ragina Komisiją apsvarstyti 

galimybę ES lygmeniu pradėti taikyti 

plastiko ir vienkartinio naudojimo prekių 

mokestį, kad būtų skatinama naudoti 

tvaresnes alternatyvas; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


