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19.10.2017 B8-0565/8 

Pakeitimas 8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD 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 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. yra įsitikinęs, kad diskusijos dėl 

būsimo Europos Sąjungos finansavimo 

negali vykti neatsižvelgiant į patirtį, įgytą 

įgyvendinant ankstesnes daugiametes 

finansines programas (DFP) ir visų pirma 

2014–2020 m. DFP; atkreipia dėmesį į 

didelius dabartinės DFP, kurios teikiamos 

galimybės buvo visiškai išnaudotos 

siekiant užtikrinti Sąjungai reikiamus 

išteklius, kad ji galėtų įveikti daugybę 

rimtų krizių, spręsti naujus uždavinius ir 

finansuoti savo naujus politinius 

prioritetus, trūkumus; pabrėžia, kad yra 

įsitikinęs, jog žemas finansavimo, 

teikiamo pagal dabartinę DFP, lygis 

nebuvo pakankamas atsižvelgiant į 

Sąjungos tikruosius poreikius ir politinius 

užmojus; 

1. yra įsitikinęs, kad diskusijos dėl 

būsimo Europos Sąjungos finansavimo 

negali vykti neatsižvelgiant į patirtį, įgytą 

įgyvendinant ankstesnes daugiametes 

finansines programas (DFP) ir visų pirma 

2014–2020 m. DFP; atkreipia dėmesį į 

didelius dabartinės DFP, kurios teikiamos 

galimybės buvo visiškai išnaudotos 

siekiant užtikrinti Sąjungai reikiamus 

išteklius, kad ji galėtų įveikti daugybę 

rimtų humanitarinių ir gamtinių krizių; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/9 

Pakeitimas 9 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD 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 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. vis dėlto apgailestauja, kad pagal 

keturis iš penkių pateiktų scenarijų 

(„Tęsiama esama darbotvarkė“, „Visi 

nuveikia mažiau“, „Kai kurie gali nuveikti 

daugiau“ ir „Radikaliai keičiama veiksmų 

kryptis“) iš tiesų nustatyti sumažinti 

Sąjungos užmojai ir numatoma mažesnė 

dviejų ilgalaikių Sąjungos politikos 

krypčių ir pamatinių Europos projekto 

elementų, įtvirtintų Sutartyse, t. y. bendros 

žemės ūkio politikos ir sanglaudos 

politikos, reikšmė; pabrėžia savo ilgalaikę 

poziciją, kad papildomi politikos 

prioritetai turėtų būti siejami su 

papildomomis finansavimo priemonėmis, 

o ne finansuojami darant žalą esamoms 

ES politikos priemonėms; mano, kad 

penktasis scenarijus („Bendromis jėgomis 

nuveikiama daugiau“) yra pozityvus ir 

konstruktyvus vykstančių diskusijų dėl ES 

finansų ateities ir atitinkamai dėl būsimo 

Europos Sąjungos modelio pagrindas; 

ragina Komisiją parengti scenarijų, 

kuriame atsižvelgiama į Parlamento 

rekomendacijas, kad būtų galima reaguoti 

į dabartinius ir būsimus iššūkius ir 

nustatyti naujus prioritetus; 

3. pažymi, kad pagal keturis iš penkių 

pateiktų scenarijų („Tęsiama esama 

darbotvarkė“, „Visi nuveikia mažiau“, 

„Kai kurie gali nuveikti daugiau“ ir 

„Radikaliai keičiama veiksmų kryptis“) iš 

tiesų nustatyta mažiau Sąjungos politikos 

sričių ir numatoma mažesnė dviejų 

ilgalaikių Sąjungos politikos krypčių, 

įtvirtintų Sutartyse, t. y. bendros žemės 

ūkio politikos ir sanglaudos politikos, 

reikšmė; 

Or. en 
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Pakeitimas 10 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD 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. 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 

reformuoti nuosavų išteklių sistemą 

siekiant tolygesnio ES biudžeto 

finansavimo; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/11 

Pakeitimas 11 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

EFDD 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. 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 savo įsipareigojimą 

atlikti visavertę ES nuosavų išteklių 

sistemos reformą, kaip orientacinių 

principų laikantis paprastumo, 

sąžiningumo ir skaidrumo principų; 

ragina numatyti nuosavų išteklių sistemą, 

kuri nedarytų poveikio piliečiams; 

pabrėžia, kad nustačius visapusišką 

finansinių sandorių mokestį galėtų būti 

ne tik finansuojamas ES biudžetas, bet ir 

kovojama su finansinėmis 

spekuliacijomis; ragina tarptautinėms 

įmonėms nustatyti išmetamo CO2 mokestį; 

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 
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pagal kitą DFP bus svarstomos kaip vienas 

paketas; 

Or. en 

 

 


