
 

AM\1137608LT.docx  PE611.491v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

19.10.2017 B8-0565/1 

Pakeitimas 1 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

Biudžeto komiteto vardu 

Diskusijoms skirtas dokumentas dėl ES finansų ateities 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. primena, kad pagal SESV 

311 straipsnį Sąjunga turi pati pasirūpinti 

priemonėmis, kurių reikia jos tikslams 

pasiekti; mano, kad atsižvelgiant į 

dabartinės DFP trūkumus, naujų 

prioritetų mastą ir Jungtinės Karalystės 

išstojimo iš ES poveikio padaroma ta pati 

išvada: reikia viršyti viršutinę išlaidų ribą, 

kuri yra 1 proc. ES bendrųjų nacionalinių 

pajamų (BNP), taigi reikia gerokai 

padidinti Sąjungos biudžetą, kad būtų 

galima reaguoti į būsimus iššūkius; 

atsižvelgdamas į tai, nepritaria jokiam ES 

biudžeto pagal kitą DFP sumažinimui 

nominaliąja verte ir todėl mano, kad 

kitoje DFP turėtų būti nustatyta suma, 

kuri siektų mažiausiai 1,23 % ES BNP; 

ragina valstybes nares diskutuoti šiuo 

klausimu; 

4. nepritaria tam, kad Jungtinės 

Karalystės išstojimu iš ES („Brexit“) būtų 

pasinaudota siekiant padidinti biudžeto 

įplaukas, nes dėl to galiausiai būtų 

apmokestintos įmonės ir padidėtų 

mokesčiai piliečiams, ir tai smerkia; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/2 

Pakeitimas 2 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

Biudžeto komiteto vardu 

Diskusijoms skirtas dokumentas dėl ES finansų ateities 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. apgailestauja, kad ES biudžetas yra 

daugiausia finansuojamas iš nacionalinių 

įnašų, grindžiamų bendrosiomis 

nacionalinėmis pajamomis, o ne iš tikrų 

nuosavų išteklių, kaip numatyta ES 

sutartyse; pakartoja, jog pritaria 

visavertės ES nuosavų išteklių sistemos 

reformai, kurią vykdant būtų 

vadovaujamasi pagrindiniais paprastumo, 

sąžiningumo ir skaidrumo principais ir 

laikomasi Aukšto lygio grupės nuosavų 

išteklių klausimais rekomendacijų; 
pabrėžia, kad tokia sistema turėtų apimti 

suderintą naujų ES nuosavų išteklių 

paketą, kuris būtų sudarytas siekiant 

paremti ES politinius tikslus ir turėtų būti 

pradėtas taikyti palaipsniui siekiant 

užtikrinti sąžiningesnius ir stabilesnius 

ES finansus; be to, pabrėžia, kad 

Jungtinės Karalystės išstojimas iš 

Sąjungos suteikia galimybę panaikinti 

visas nuolaidas; tikisi, kad šiuo tikslu 

Komisija pateiks ryžtingus pasiūlymus dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų, ir 

pabrėžia, kad per būsimas derybas tiek 

išlaidos, tiek pajamos pagal kitą DFP bus 

svarstomos kaip vienas paketas; 

5. pažymi, kad ES biudžetas yra 

daugiausia finansuojamas iš nacionalinių 

įnašų, grindžiamų bendrosiomis 

nacionalinėmis pajamomis; pabrėžia, kad 

nė viena Europos institucija neturi teisės 

rinkti mokesčių nacionalinių mokesčių 

mokėtojų vardu; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/3 

Pakeitimas 3 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

Biudžeto komiteto vardu 

Reflection paper on the future of EU finances 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. palankia vertina Komisijos 

ketinimą sudaryti būsimą ES biudžetą 

vadovaujantis ES pridėtinės vertės, 

dėmesio skyrimo veiklos rezultatams, 

atskaitomybės, didesnio lankstumo 

principais, įgyvendinamais taikant stabilią 

sistemą ir supaprastintas taisykles, kaip 

pateikta diskusijoms skirtame dokumente; 

7. atkreipia dėmesį į Komisijos 

ketinimą sudaryti būsimą ES biudžetą ir 

pabrėžia poreikį tinkamai įvertinti, kurias 

lėšas galima būtų geriau valdyti 

nacionaliniu lygmeniu siekiant užtikrinti 

visapusišką subsidiarumo principo 

laikymąsi; 

Or. en 



 

AM\1137608LT.docx  PE611.491v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

19.10.2017 B8-0565/4 

Pakeitimas 4 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

Biudžeto komiteto vardu 

Diskusijoms skirtas dokumentas dėl ES finansų ateities 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  10a. atmeta bet kokį mėginimą ES 

biudžetą naudoti su gynyba ar karine 

sritimi susijusioms išlaidoms padengti; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/5 

Pakeitimas 5 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

Biudžeto komiteto vardu 

Diskusijoms skirtas dokumentas dėl ES finansų ateities 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

13. atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 

pagal kitą DFP turi būti tiesiogiai 

numatytas tinkamas lankstumo lygis, kad 

Sąjunga galėtų reaguoti į nenumatytas 

aplinkybes ir finansuoti savo kintančius 

politinius prioritetus; todėl mano, kad 

pagal DFP lankstumo nuostatas turėtų 

būti leidžiama visas nepaskirstytas 

maržas, taip pat panaikintus asignavimus 

perkelti į ateinančius finansinius metus be 

jokių apribojimų, o biudžeto vykdymo 

institucijai – šiuos išteklius mobilizuoti bet 

kokiu tikslu, kuris laikomas būtinu, 

vykdant metinę biudžeto sudarymo 

procedūrą; be to, ragina gerokai 

sustiprinti DFP specialiąsias priemones, 

kurios neturėtų įtraukiamos į DFP 

įsipareigojimų ir mokėjimų viršutines 

ribas, taip pat sukurti atskirą krizių 

rezervą, kurį būtų galima nedelsiant 

mobilizuoti ekstremaliosios situacijos 

atveju; 

13. smerkia bet kokius mėginimus 

didinti asignavimų lygį ir pabrėžia, kad 

mokesčių mokėtojų pinigus reikia naudoti 

veiksmingai ir atsakingai; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/6 

Pakeitimas 6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

Biudžeto komiteto vardu 

Diskusijoms skirtas dokumentas dėl ES finansų ateities 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. atkreipia dėmesį į tai, kad 

Komisijos Pirmininkas kalboje apie 

Sąjungos padėtį nurodė, kad ateityje bus 

pateiktas pasiūlymas dėl euro zonai 

skirtos biudžeto eilutės; ragina Komisiją 

pateikti papildomą ir išsamesnę 

informaciją šiuo klausimu; primena, kad 

Parlamentas savo 2017 m. vasario 16 d. 

rezoliucijoje ragino sukurti konkretų euro 

zonos biudžeto pajėgumą, kuris turėtų 

būti Sąjungos biudžeto dalis viršijant 

esamas daugiametės finansinės 

programos viršutines ribas ir kuris turėtų 

būti finansuojamas euro zonos valstybių 

ir kitų dalyvaujančių narių iš pajamų 

šaltinių, dėl kurių turėtų susitarti 

dalyvaujančios valstybės narės ir kurie 

būtų laikomi asignuotosiomis įplaukomis 

ir garantijomis; 

17. nepritaria idėjai numatyti specialų 

euro zonai skirtą biudžetą, nes tai sukurtų 

didelį atotrūkį tarp vieną bendrą valiutą 

priėmusių šalių ir savo nacionalinę 

valiutą išlaikiusių šalių ir dėl 

technokratinės struktūros kiltų grėsmė 

nacionaliniam demokratiniam 

suverenumui; 

Or. en 

 

 


