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Pakeitimas 23 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  21a. mano, kad mokesčių našta pagal 

naują apmokestinimo tvarką turėtų visų 

pirma tekti tiems, kurie gauna naudos iš 

dabartinės reglamentavimo sistemos, 

atkreipdamas dėmesį į pajamų iš kapitalo 

(įmonių pelno), finansinių sandorių ir 

turto mokesčius, ir mano, kad pirmasis 

nurodytas mokesčio tarifas būtų pirmasis 

žingsnis siekiant pradėti taikyti tikrojo 

savininko ir turto registro sistemą; be to, 

laikosi nuomonės, kad taikant mokesčių 

sistemą turėtų būti ne tik suderinami 

mokesčių pagrindai, bet ir pradėtas taikyti 

veiksmingas mažiausias mokesčio tarifas 

visoje ES; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/24 

Amendment  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. mano, kad naujų nuosavų išteklių 

suteikimas turėtų turėti dvejopą tikslą, t.y., 

visų pirma, jais turėtų būti iš esmės 

sumažinta (siekiama 40 proc.) BNP 

pagrįstų įnašų dalis ir taip užtikrintos 

sutaupytos valstybių narių biudžetų lėšos, 

ir antra, jais turėtų būti sudarytos 

galimybės finansuoti didesnes ES išlaidas 

pagal DFP po 2020 m., taip pat padengiant 

dėl JK išstojimo iš ES susidarantį trūkumą; 

šiame kontekste primena, kad naujais 

nuosavais ištekliais nesiekiama padidinti 

bendros fiskalinės ES mokesčių mokėtojų 

naštos, nes naujų nuosavų išteklių 

suteikimas neturėtų daryti jiems poveikio; 

22. mano, kad naujų nuosavų išteklių 

suteikimas turėtų turėti dvejopą tikslą, t.y., 

visų pirma, jais turėtų būti užtikrinta, kad 

nuosavų išteklių sistema būtų labiau 

grindžiama solidarumu ir pažangesnė, 

todėl turi būti pradėtas pereinamasis 

procesas siekiant koreguoti dabartinius 

nacionalinius įnašus, be kita ko, 

pradedant taikyti paskirstymo kriterijus, 

pagal kuriuos būtų koreguojamas 

nacionalinis įnašas remiantis vienam 

gyventojui tenkančiomis pajamomis, ir 

antra, jais turėtų būti sudarytos galimybės 

finansuoti didesnes ES išlaidas pagal DFP 

po 2020 m., taip pat padengiant dėl JK 

išstojimo iš ES susidarantį trūkumą; šiame 

kontekste primena, kad naujais nuosavais 

ištekliais nesiekiama padidinti bendros 

fiskalinės ES mokesčių mokėtojų, 

priklausančių viduriniam sluoksniui ir 

darbininkų klasei, naštos, nes naujų 

nuosavų išteklių suteikimas neturėtų daryti 

jiems poveikio; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/25 

Amendment  25 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL 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; siūlo, kad 

muitinės pajamų procentinė dalis, kurią 

pasilieka valstybės narės kaip surinkimo 

išlaidas, būtų sumažinta iki jos pradinio 

lygio – 10 proc., kad būtų galima 

kompensuoti šių tradicinių nuosavų 

išteklių sumažėjimą po to, kai Pasaulio 

prekybos organizacijoje (PPO) ir 

svarbiausiuose dvišaliuose ES prekybos 

susitarimuose buvo susitarta labai 

sumažinti tarifus; 

Or. en 

 

 

 


