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7.3.2018 A8-0041/26 

Pakeitimas 26 

Helmut Scholz, Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, 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 

24 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  24a. atkreipia dėmesį į Komisijos narės 

C. Malmstrom pareiškimą, kad Komisija 

siekia greitai baigti derybas dėl Europos 

Sąjungos ir jos valstybių narių laisvosios 

prekybos susitarimų su Japonija, 

MERCOSUR, Meksika ir Čile ir kad 

Komisija 2018 m. nori pasiūlyti ratifikuoti 

LPS su Singapūru ir Vietnamu; pažymi, 

jog tai reikštų, kad 2018 m. ir vėlesniais 

metais labai sumažės Sąjungos biudžeto 

nuosavų išteklių įplaukos; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/27 

Pakeitimas 27 

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 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  24b. pažymi, kad ženklių pajamų 

nuostolių, atsiradusių dėl kiekvieno naujo 

laisvosios prekybos susitarimo, dydis ir 

kompensavimo šaltinis vis dar 

neapibrėžti; ragina Komisiją pateikti 

apskaičiuotas tikslias pajamų nuostolių, 

atsiradusių dėl kiekvieno iš šių prekybos 

susitarimų, sudarytų per pastaruosius 

metus, sumas; ragina Komisiją ir Tarybą 

nepasirašyti jokio laisvosios prekybos 

susitarimo iš tų, dėl kurių šiuo metu 

deramasi, jeigu nepateiktos tikslios 

pajamų nuostolių, kurių tikimasi 

kiekvieno iš šių naujų laisvosios prekybos 

susitarimų pasirašymo atveju, sumos ir 

jeigu nepateikti tikslūs nurodymai, kaip 

reikėtų pertvarkyti biudžetą, kad būtų 

kompensuojamos prarastos sumos; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/28 

Pakeitimas 28 

Helmut Scholz, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli 

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 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  24c. ragina Komisiją įvardyti išlaidas, 

susidarysiančias sukūrus investicijų 

teismų sistemos struktūrą pagal laisvosios 

prekybos susitarimus su Vietnamu ir 

Kanada ir sudarius kitus susitarimus, 

pagal kuriuos reikėtų įsteigti atskirus 

investicijų apsaugos teismus; ragina 

Komisiją nurodyti atitinkamą biudžeto 

eilutę, kurioje numatytomis lėšomis bus 

padengiamos šios išlaidos; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/29 

Pakeitimas 29 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 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 

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 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; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/30 

Pakeitimas 30 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

29. tačiau pažymi, kad dabartinė 

sistema turi didelių trūkumų, nes ištekliai 

skaičiuojami remiantis statistiniu pagrindu; 

jie bereikalingai sudėtingi ir tiesiogiai 

nesusiję su piliečiais; jie yra tik valstybių 

narių gautų įplaukų dalies pervedimas, 

taigi jais, palyginti su BNP pagrįstais 

ištekliais, nesuteikiama jokios pridėtinės 

vertės, taip pat, įnašo apskaičiavimo 

pagrindas yra neskaidrus ir nėra lygybės 

tarp mokesčių mokėtojų; 

29. tačiau pažymi, kad dabartinė 

sistema turi didelių trūkumų, nes ištekliai 

skaičiuojami remiantis statistiniu pagrindu; 

jie bereikalingai sudėtingi ir tiesiogiai 

nesusiję su piliečiais; jie yra tik valstybių 

narių gautų įplaukų dalies pervedimas, 

taigi jais, palyginti su BNP pagrįstais 

ištekliais, nesuteikiama jokios pridėtinės 

vertės, taip pat, įnašo apskaičiavimo 

pagrindas yra neskaidrus ir nėra lygybės 

tarp mokesčių mokėtojų; dar kartą 

pabrėžia regresinį ir nesąžiningą PVM 

pobūdį ir tai, kad ilgainiui būtina PVM 

sumažinti ir galiausiai visiškai panaikinti; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/31 

Pakeitimas 31 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 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 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. pritaria tam, kad būtų nustatytas 

vienodas mokesčio tarifas (1–2 proc.) 

įplaukoms, gaunamoms iš reformuoto 

PVM, kurį visą kaip Sąjungos nuosavus 

išteklius surinktų valstybių narių 

administracijos; mano, kad tokia sistema 

galėtų užtikrinti ES dideles ir stabilias 

pajamas patiriant nedideles administracines 

išlaidas; 

35. pritaria tam, kad būtų nustatytas 

vienodas mokesčio tarifas (1–2 proc.) 

įplaukoms, gaunamoms iš reformuoto 

PVM, kurį visą kaip Sąjungos nuosavus 

išteklius surinktų valstybių narių 

administracijos; mano, kad tokia sistema 

galėtų užtikrinti ES dideles ir stabilias 

pajamas patiriant nedideles administracines 

išlaidas; ragina valstybes nares sukurti 

specialias elgesio pagrindinių produktų ir 

paslaugų atžvilgiu sistemas – pvz., 

atleidimo nuo mokesčio ar lengvatinio 

mokesčio tarifo taikymo sistemos turėtų 

būti taikomos maisto produktams, 

viešajam transportui, vaistams ir kultūrai; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/32 

Pakeitimas 32 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, 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 

41 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

41. primena, kad dėl visų formų 

mokesčių slėpimo ES, Komisijos 

skaičiavimu, per metus praranda apie 

1 trilijoną EUR; pabrėžia, kad, taikant 

koordinuotą kovos su sukčiavimu ir 

mokesčių slėpimu politiką ir skaidrumu, 

bendradarbiavimu ir koordinavimu 

pagrįstą sistemą, reikia susigrąžinti 

įplaukas iš nesurinktų mokesčių; 

41. primena, kad dėl visų formų 

mokesčių slėpimo ES, Komisijos 

skaičiavimu, per metus praranda apie 

1 trilijoną EUR; pabrėžia, kad, taikant 

veiksmingą kovos su sukčiavimu, 

korupcija ir mokesčių slėpimu strategiją ir 

teisės aktų, susijusių su Europos fiskaline 

politika, derinimą aukštesnių standartų 

linkme, reikia susigrąžinti įplaukas iš 

nesurinktų mokesčių; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/33 

Pakeitimas 33 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, 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 

41 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  41a. primena, kad vienintelis būdas, 

kuriuo būtų galima pasiekti fiskalinį 

sąžiningumą ir fiskalinį teisingumą 

Sąjungoje, yra pasiūlyti realią politiką ir 

veiksmus, skirtus kovoti su mokesčių 

slėpimu; todėl siūlo tokias priemones, 

kaip antai muitinių ir institucijų, 

sprendžiančių mokesčių slėpimo 

klausimus, žmogiškųjų ir techninių 

pajėgumų stiprinimas, įmonių 

apmokestinimo sistemos, grindžiamos 

šalimi, kurioje tarptautinės įmonės gauna 

savo pelną, patvirtinimas ir vadinamųjų 

mokesčių rojų blokados organizavimas; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/34 

Pakeitimas 34 

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

Couso Permuy, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  45a. ragina Komisiją atidžiai stebėti 

tarptautinių finansinių srautų į Europos 

Sąjungą ir iš jos raidą po to, kai bus 

įgyvendintas finansinių paslaugų ir 

kapitalo srautų liberalizavimas Sąjungos 

prekybos susitarimuose, taip pat 2018 m. 

pranešti rezultatus Parlamentui ir 

Tarybai; ragina Komisiją toliau dėti 

pastangas siekiant apmokestinti 

pasaulinius kapitalo srautus, kad būtų 

sukurti nauji Sąjungos biudžeto nuosavi 

ištekliai, ir 2018 m. pateikti atitinkamą 

pasiūlymą; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/35 

Pakeitimas 35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

45 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  45b. mano, kad kapitalo srautų 

apmokestinimas yra veiksmingas būdas, 

kuriuo užkertamas kelias spekuliaciniams 

išpuoliams prieš valstybes nares, 

kovojama su mokesčių slėpimu ir 

mažinamas finansų rinkų nestabilumas; 

Or. en 

 

 


