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7.3.2018 A8-0041/43 

Pakeitimas 43 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. primena, kad valstybės narės yra 

atsakingos už savo fiskalinę politiką, ir 

pabrėžia, kad apmokestinimo kompetencija 

yra esminė valstybių narių suverenumo 

dalis; pabrėžia, kad ES nuosavų išteklių 

reforma nėra nacionalinio suvereniteto 

perdavimas šioje srityje, bet verčiau ja 

dabartinė sistema suderinama su ES 

Sutarčių dvasia ir raide; 

8. primena, kad valstybės narės yra 

atsakingos už savo fiskalinę politiką, ir 

pabrėžia, kad apmokestinimo kompetencija 

yra esminė valstybių narių suverenumo 

dalis; todėl pabrėžia tai, kad nė viena ES 

institucija neturi teisės rinkti mokesčių 

valstybių narių mokesčių mokėtojų vardu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/44 

Pakeitimas 44 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. tikisi, kad, neatsižvelgiant į 

finansinį susitarimą, JK išstojimo iš ES 

pasekmės bus svarbus klausimas taip pat ir 

kitoje DFP ir priimant visus susijusius 

sprendimus dėl biudžeto; yra įsitikinęs, 

kad, prieš priimant sprendimą dėl DFP po 

2020 m., turėtų būti panaikintas dėl 

„Brexit‘o“ susidaręs trūkumas ir tuo 

pačiu metu turėtų būti užtikrinta, kad ES 

ištekliai nebūtų sumažinti ir ES 

programoms nebūtų padarytas neigiamas 

poveikis; 

17. tikisi, kad, neatsižvelgiant į 

finansinį susitarimą, JK išstojimo iš ES 

pasekmės bus svarbus klausimas taip pat ir 

kitoje DFP ir priimant visus susijusius 

sprendimus dėl biudžeto; bet kokiu atveju 

nepritaria tam, kad būtų manipuliuojama 

Jungtinės Karalystės išstojimu iš ES 

(„Brexit‘u“) siekiant padidinti biudžeto 

pajamas, ir dėl tokio manipuliavimo 

apgailestauja, nes dėl to galiausiai bus 

apmokestintos įmonės ir padidės 

mokesčiai piliečiams; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/45 

Pakeitimas 45 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

18. teigiamai vertina Komisijos 

pirmininko Jeano-Claude‘o Junckerio 

pasiūlymą ES biudžete sukurti atskirą 

eilutę, skirtą euro zonai, kuris buvo 

įtrauktas į jo Europos Parlamente skaitytą 

pranešimą apie Sąjungos padėtį ir vėliau 

išplėtotas 2017 m. gruodžio 6 d. Komisijos 

komunikate dėl naujų biudžeto priemonių 

Sąjungos sistemoje euro zonos stabilumui 

užtikrinti (COM(2017)0822); šiuo tikslu 

ragina numatyti ES biudžeto pajėgumą 

viršijant esamas viršutines ribas; 

18. nepritaria idėjai numatyti specialų 

euro zonos biudžetą, nes tai reikštų didelį 

atotrūkį tarp bendrą valiutą įsivedusių 

šalių ir savo nacionalinę valiutą 

išlaikiusių šalių, o dėl to, palyginti su 

technokratine struktūra, dar labiau 

susilpnėtų nacionalinis demokratinis 

suverenumas; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/46 

Pakeitimas 46 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. atsižvelgiant į tai, ragina Komisiją 

išnagrinėti toliau nurodyto naujų 

nuosavų išteklių krepšelio nustatymą; 

27. nepritaria tam, kad būtų nustatyti 

nauji nuosavi ištekliai, grindžiami 

pridėtinės vertės mokesčiu, pelno 

mokesčiu, senjoražu, finansinių sandorių 

mokesčio arba aplinkosaugos mokesčiais; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/47 

Pakeitimas 47 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  27a. siūlo, kad, užuot didinusi savo 

pajamas, ES pradėtų racionalizuoti 

pernelyg dideles administracines išlaidas, 

nutrauktų bet kokį švaistymą, pvz., EIVT, 

ir įvertintų, ar tam tikras lėšas būtų 

galima veiksmingiau valdyti nacionaliniu 

lygmeniu, siekdama užtikrinti, kad būtų 

visapusiškai paisoma subsidiarumo 

principo; 

Or. en 

 

 


