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19.10.2017 B8-0565/12 

Pakeitimas 12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL 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 trūkumus; 

pabrėžia, kad yra įsitikinęs, jog žemas 

finansavimo, teikiamo pagal dabartinę 

DFP, lygis nebuvo pakankamas siekiant 

įveikti gilią ekonominę ir socialinę krizę, 

kuri valstybėse narėse viešpatauja nuo 

2007–2008 m.; todėl mano, kad bendrame 

ES biudžete sanglaudos politikai skirta 

dalis turėtų būti gerokai padidinta pagal 
DFP po 2020 m., kadangi šiai politikai 

tenka esminis vaidmuo mažinant 

skirtumus tarp valstybių narių ir jų 

viduje; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/13 

Pakeitimas 13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

GUE/NGL 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 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. palankiai vertina Europos 

Komisijos pristatytą diskusijoms skirtą 

dokumentą dėl ES finansų ateities; pažymi, 

kad Komisija perteikia biudžeto požiūriu 

penkis galimus būsimo Europos Sąjungos 

modelio scenarijus, pristatytus 2017 m. 

kovo mėn. baltojoje knygoje dėl Europos 

ateities, ir kartu atkreipia dėmesį į 

pagrindinius ES biudžeto ypatumus ir 

principus; sutinka su siūloma metodika ir 

laikosi teigiamos pozicijos dėl Komisijos 

pareiškimo, kad būsima DFP turi būti 

grindžiama aiškia Europos prioritetų vizija; 

tiki, kad šiame dokumente apibrėžta aiški 

diskusijų struktūra ir juo atveriamos labai 

reikalingos politinės diskusijos dėl ES 

biudžeto orientacijos, tikslo ir dydžio, 

atsižvelgiant į Sąjungos pagrindinius 

tikslus ir būsimus uždavinius; ragina 

valstybes nares konsultuotis su piliečiais 

ir imtis aktyvaus ir konstruktyvaus 

vaidmens nustatant jų viziją dėl būsimo 

ES biudžeto; 

2. atkreipia dėmesį į Europos 

Komisijos pristatytą diskusijoms skirtą 

dokumentą dėl ES finansų ateities; tačiau 

apgailestauja dėl propagandinio viso 

dokumento tono ir dėl to, kad trūksta 

kritinio pagrindinių ES biudžeto 

problemų ir trūkumų įvertinimo; atkreipia 

dėmesį į Komisijos pareiškimą, kad 

būsima DFP turi būti grindžiama aiškia 

Europos prioritetų vizija; atsižvelgdamas į 

tai, pabrėžia Komisijos ketinimą pateikti 

DFP po 2020 m., kuria tvirtai 

įsipareigojama stiprinti ES neoliberalios 

politikos liniją ir jos saugumo bei karinę 

politiką, taip pat jos rasistinę ir 

ksenofobišką migracijos politiką, darant 

žalą ekonominei, socialinei ir teritorinei 

sanglaudai, taikai ir žmonių solidarumui; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/14 

Pakeitimas 14 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL 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. smerkia pasiūlymus sumažinti, 

vertinant absoliučiais ar santykiniais 

dydžiais, biudžeto asignavimus, skirtus 

sanglaudos politikai; atsižvelgdamas į tai 

primena, kad dviejose ankstesnėse DFP 

(2007–2013 m. ir 2014–2020 m.) buvo 

smarkiai apkarpytos socialinei ir 

teritorinei sanglaudai, tvariam augimui ir 

gamtos ištekliams skirtų eilučių lėšos; 

pažymi, kad tai aiškiai prieštarauja bet 

kokiems ekonominės ir socialinės 

sanglaudos prioritetams ar bet kokiai ES 

solidarumo idėjai, kuriuos taip aukština 

ES institucijos; 

Or. en 



 

AM\1137621LT.docx  PE611.491v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

19.10.2017 B8-0565/15 

Pakeitimas 15 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL 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 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. apgailestauja dėl to, kad svarstyta 

galimybė padidinti biudžeto asignavimus 

militarizmui, perdėtam 

saugumo akcentavimui ir užsienio šalių 

kišimuisi, – pagal tokią politiką ir 

ideologiją ne tik buvo finansuojami ir 

remiami keli šių laikų ginkluoti 

konfliktai, jos taip pat lėmė migracijos 

srautus ir išteklių grobstymą 

besivystančiose šalyse; smerkia tai, jog 

Komisija tvirtina laikotarpiui po 2020 m. 

skirsianti 1,5 mlrd. EUR ES biudžeto lėšų 

per metus Europos gynybos fondui, kuris, 

kartu su valstybių narių indėliu siekiant 

finansuoti bendrus plėtros projektus, gali 

lemti 5,5 mlrd. EUR per metus išlaidų 

gynybos srities mokslinių tyrimų ir 

pajėgumų srityje; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/16 

Pakeitimas 16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL 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 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3c. griežtai smerkia neoliberalų šio 

diskusijoms skirto dokumento diskursą, 

nes jis toliau primeta neoliberalų modelį 

valstybių narių gyventojams siūlant, kad 

kitose DFP makroekonominės sąlygos 

turėtų būti stiprinamos stiprinant ryšį tarp 

išmokų iš sanglaudos fondų ir 

struktūrinės reformos įgyvendinimo, 

ekonomikos valdymo ir Europos 

semestro; be to, atmeta bet kokį bandymą 

ES biudžeto išmokas susieti su teisinės 

valstybės padėtimi valstybėse narėse; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/17 

Pakeitimas 17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

GUE/NGL 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 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3b. nepritaria ketinimui skirti daugiau 

lėšų gynybos ir išorės veiksmams, be kita 

ko, jas perskiriant iš sanglaudos fondų; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/18 

Pakeitimas 18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL 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 d dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3d. smerkia tai, kad visi penki 

scenarijai, nepaisant to, kad pagal juos 

pateikiami įvairūs pasiūlymai dėl biudžeto 

asignavimų ir biudžeto įplaukų kilmės, 

turi bendrą bruožą: pagal juos visus 

numatoma, vertinant absoliučiais ar 

santykiniais dydžiais, sumažinti biudžeto 

asignavimus, skirtus sanglaudos politikai 

ir žemės ūkiui ir juos padidinti išorės 

veiksmams, gynybai ir saugumui; mano, 

kad tai iš esmės yra ideologinis 

sprendimas, aiškiai parodantis, kam tai 

naudinga ir kokiam tikslui tarnauja 

Europos kapitalistinės integracijos 

procesas; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/19 

Pakeitimas 19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

GUE/NGL 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 e dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3e. ragina, kalbėdamas apie bendrąją 

žemės ūkio politiką, nutraukti mokėjimų 

paskirstymo tarp valstybių narių, gamybos 

sektorių ir gamintojų nelygybę; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/20 

Pakeitimas 20 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

GUE/NGL 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 Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 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 Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 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 8 % ES BNP; ragina valstybes 

nares diskutuoti šiuo klausimu; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/21 

Pakeitimas 21 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL 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 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 4a. primena, kad pastarosios 

daugiametės finansinės programos 

(DFP), skirtos 2014–2020 m. laikotarpiui, 

suma siekia mažiau nei 1 % valstybių 

narių bendrųjų nacionalinių pajamų, ir 

tai yra daug mažesnė suma, palyginti su 

ankstesne DFP; todėl skatina gerokai 

padidinti ES biudžetą (jis turėtų būti bent 

dvigubai didesnis) pagal kitą DFP ir 

ragina, kad biudžetas būtų sudarytas iš 

valstybių narių įnašų remiantis 

bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis, 

kad būtų galima išsaugoti ir padidinti 

įmokų mokėjimo solidarumą; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/22 

Pakeitimas 22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

GUE/NGL 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. pabrėžia, kad jokia ES nuosavų 

išteklių sistema neturėtų pakenkti įmokų 

mokėjimo ir solidarumo principui ir jo 

pakeisti; be to, pabrėžia, kad Jungtinės 

Karalystės išstojimas iš Sąjungos suteikia 

galimybę panaikinti visas nuolaidas; tikisi, 

kad šiuo tikslu Komisija pateiks 

pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 

priimamų aktų, ir pabrėžia, kad per 

būsimas derybas tiek išlaidos, tiek pajamos 

pagal kitą DFP bus svarstomos kaip vienas 

paketas; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/23 

Pakeitimas 23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL 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 

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; 

Išbraukta. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/24 

Pakeitimas 24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL 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 

7 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 7a. mano, kad ES turėtų toliau imtis 

veiksmų, kad taptų fiskaline sąjunga 

pagal progresinį solidarumo modelį, 

Parlamentui šioje srityje vykdant kontrolę, 

ir kad, kalbant apie pajamas, ji turėtų 

padidinti fiskalinį pajėgumą keisdama 

fiskalinį režimą, o tai reiškia, kad būtų 

panaikintos visos iki šiol nustatytos 

nuolaidos; mano, kad ES valstybės narės 

turėtų prisidėti pagal savo ekonominę 

įtaką, taip pat vienam gyventojui 

tenkančių pajamų lygį; atkreipia dėmesį į 

tai, kad siekiant nustatyti tokį solidarumo 

modelį būtina ES lygmeniu suderinti 

pelno mokestį, t. y. suderinti šio mokesčio 

bazę, pagal kurią nustatomas minimalus 

efektyvusis mokesčio tarifas, taip pat 

reikia suvienodinti pelno apskaičiavimo 

sistemą, kurią taikant tarptautinės 

korporacijos būtų įpareigotos deklaruoti 

visas pajamas, bent jau ES teritorijoje; 

mano, kad taip pat būtini nauji mokesčiai, 

pavyzdžiui, mokestis už išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, ir 

kad būtina taikyti finansinių sandorių 

mokestį siekiant užkirsti kelią spekuliacijų 

mechanizmų naudojimui ir finansiniam 

elgesiui, dėl kurio galėtų kilti sisteminė 

rizika, taigi taip pat ryšium su tuo reikėtų 
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izoliuoti mokesčių rojus ir uždrausti 

sandorius su mokesčių srityje nesąžiningą 

praktiką taikančiomis arba 

nebendradarbiaujančiomis šalimis arba 

taikyti sankcijas už tokius sandorius. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/25 

Pakeitimas 25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL 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 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. pripažįsta, kad Europos lygmens 

pridėtinės vertės paieškos yra pagrindinis 

klausimas, kurį reikia spręsti, ir sutinka 

su tuo, kad Sąjungos biudžetas turėtų būti, 

be kita ko, priemonė Sutarties tikslams 

pasiekti ir Europos viešosioms gėrybėms 

užtikrinti; visgi atkreipia dėmesį į 

daugialypį Europos lygmens pridėtinės 

vertės koncepcijos pobūdį ir įvairius šios 

koncepcijos aiškinimus ir perspėja dėl bet 

kokių mėginimų pasinaudoti jos 

apibrėžtimi siekiant ginčyti ES politikos ir 

programų svarbą vadovaujantis tik 

kiekybiniais arba trumpalaikiais 

ekonominiais motyvais; mano, kad esama 

aiškios pridėtinės vertės, kai Europos 

lygmens veiksmais: 

– aprėpiama daugiau nei imantis 

nacionalinio, regioninio ar vietos 

lygmens veiksmų būtų galima padaryti 

(šalutinis poveikis); 

– skatinami nacionalinio, regioninio ar 

vietos lygmens veiksmai siekiant 

įgyvendinti ES sutarties tikslus, kurių 

kitaip nebūtų galima pasiekti; 

– remiami veiksmai, kurie gali būti 

finansuojami tik sutelkus išteklius ES 

lygmeniu, nes jų finansavimo poreikiai 

9. pripažįsta, kad Europos Sąjungos 

biudžetu turėtų būti skatinamos viešosios 

investicijos, remiant produktyvius ir 

strateginius sektorius (įskaitant jų 

modernizavimą ir tvarumą), darbo vietų 

kūrimą, kovą su skurdu, socialine 

atskirtimi ir nelygybe, aplinkos apsaugą ir 

viso kiekvienos šalies ir regiono 

potencialo panaudojimą, taip pat politiką 

išorės santykių srityje, grindžiamą 

solidarumo, bendradarbiavimo, 

tarpusavio pagarbos ir taikos principais; 
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yra milžiniški, arba 

– prisidedama kuriant ir remiant taiką ir 

stabilumą ES kaimynystėje ir už jos 

ribų; 

ragina Komisiją toliau plėtoti Europos 

lygmens pridėtinės vertės koncepciją, 

kartu atsižvelgiant į teritorinius 

ypatumus; ragina Komisiją šiuo tikslu 

pasiūlyti tinkamus veiklos rezultatų 

rodiklius; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/26 

Pakeitimas 26 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

GUE/NGL 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 

16 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 16a. pažymi, kad Europos strateginių 

investicijų fondui (ESIF) nepavyko 

pakankamu mastu paskatinti investicijų 

tinkamai veiklai; mano, kad atėjo laikas 

pakeisti ESIF, kurį naudojant buvo 

nederamai naudojamasis finansinėmis 

priemonėmis ir finansavimas teikiamas 

privačiojo sektoriaus investicijoms, kurios 

būtų skirtos bet kuriuo atveju, laikantis 

logikos, pagal kurią nuostolius padengia 

viešasis sektorius, o pelnas tenka 

privačiajam sektoriui; ragina ES vietoj to 

parengti visapusišką viešųjų socialinių ir 

ekologinių investicijų planą, kuris būtų 

finansuojamas pasitelkiant naujus 

fiskalinius pajėgumus ir orientuotas į 

nepalankiausias sąlygas turinčių regionų 

vystymąsi, be to, kuriuo būtų siekiama 

pereiti prie ekologiškos ekonomikos, 

vystyti tarpvalstybinę infrastruktūrą, 

technologijas, ekologiniu požiūriu 

veiksmingą žaliavų ir atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos naudojimą ir kurti 

daugiau ir geresnių darbo vietų; mano, 

kad, atsižvelgiant į tai ir siekiant skatinti 

tvarų pramonės pertvarkymą, 

tinkamiausia būtų skirti investicijas 

teikiant pirmenybę mokslui ir 

novatoriškam švarių ir ekologiniu 

požiūriu veiksmingų technologijų, 
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kuriomis siekiama optimizuoti žaliavų 

naudojimą, pritaikyti gamybą prie 

socialinių poreikių ir sumažinti ekologinį 

pėdsaką, plėtojimui. 

Or. en 

 

 


