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Pakeitimas 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Teisėkūros rezoliucijos projektas
9 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 
išvadų dėl naujos daugiametės finansinės 
programos, nuosavų išteklių ir 
ekonomikos gaivinimo plano, projektą, 
kurį 2020 m. liepos 10 d. pateikė Europos 
Vadovų Tarybos pirmininkas Charles’is 
Michelis,

Or. en

Pakeitimas 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Teisėkūros rezoliucijos projektas
9 b nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

atsižvelgdamas į Aukšto lygio grupės 
nuosavų išteklių klausimais galutinę 
ataskaitą ir rekomendacijas, paskelbtas 
2016 m. gruodžio mėn. ir Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateiktas 2017 m. 
sausio mėn.,

Or. en

Pakeitimas 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Teisėkūros rezoliucijos projektas
9 c nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

atsižvelgdamas į blogėjančią padėtį, 
susijusią su nuosavų išteklių pajamų 
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prognoze 2020 m., kaip matyti iš 
taisomojo biudžeto projekto Nr. 7/2020, 
kuri, kaip tikimasi, dar labiau pablogės 
dėl 2020 m. gilėjančio nuosmukio, kurį 
savo 2020 m. vasaros ekonomikos 
prognozėje numato Komisija,

Or. en

Pakeitimas 28
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 311 
straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 311 straipsnį,

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 29
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 113 straipsnį,

Or. en

Pakeitimas 30
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjungos nuosavų išteklių sistema 
turi būti užtikrinami pakankami ištekliai, 
kad Sąjungos politika būtų plėtojama 
tinkamai, atsižvelgiant į poreikį laikytis 
griežtos biudžetinės drausmės. Plėtojant 
nuosavų išteklių sistemą, gali ir turėtų 
būti kuo labiau prisidedama prie 
Sąjungos politikos plėtojimo;

Išbraukta.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 31
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjungos nuosavų išteklių sistema 
turi būti užtikrinami pakankami ištekliai, 
kad Sąjungos politika būtų plėtojama 
tinkamai, atsižvelgiant į poreikį laikytis 
griežtos biudžetinės drausmės. Plėtojant 
nuosavų išteklių sistemą, gali ir turėtų būti 
kuo labiau prisidedama prie Sąjungos 
politikos plėtojimo;

(1) Sąjungos nuosavų išteklių sistema 
turi būti užtikrinami pakankami ištekliai, 
kad Sąjungos politika būtų plėtojama 
tinkamai, atsižvelgiant į poreikį laikytis 
griežtos biudžetinės drausmės. Plėtojant 
nuosavų išteklių sistemą, gali ir turėtų būti 
kuo labiau prisidedama prie Sąjungos 
politikos plėtojimo, be to, joje turėtų 
atsispindėti valstybių narių ekonomikos 
ciklų svyravimai;

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 32
Mario Furore, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjungos nuosavų išteklių sistema 
turi būti užtikrinami pakankami ištekliai, 
kad Sąjungos politika būtų plėtojama 
tinkamai, atsižvelgiant į poreikį laikytis 
griežtos biudžetinės drausmės. Plėtojant 
nuosavų išteklių sistemą, gali ir turėtų būti 
kuo labiau prisidedama prie Sąjungos 
politikos plėtojimo;

(1) Sąjungos nuosavų išteklių sistema 
turi būti užtikrinami pakankami ištekliai, 
kad Sąjungos politika būtų plėtojama 
tinkamai, ir ji turėtų atitikti Sutartyse 
nustatytą principą, t. y. ja turėtų būti 
finansuojamas Europos biudžetas. 
Plėtojant nuosavų išteklių sistemą, visų 
pirma turi būti prisidedama prie Sąjungos 
politikos plėtojimo;

Or. it

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 33
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Be to, Sprendime dėl nuosavų 
išteklių sistemos numatytas teisinis 
pagrindas, kuriuo remdamasi Komisija 
gali skolintis kapitalo rinkose, siekdama 
finansuoti išlaidas, susijusias su 
priemonės „Next Generation EU“ 
gaivinimo paketu. Su pagrindinės sumos 
grąžinimu ir palūkanų mokėjimu 
susijusios išlaidos turi būti 
refinansuojamos viršijant DFP viršutines 
ribas ir numatytos atsižvelgiant į išskirtinį 
laikiną nuosavų išteklių viršutinės ribos 
(3c straipsnis) padidinimą laikantis iš 
anksto apibrėžtų terminų, kurie priklauso 
nuo išleistų obligacijų išpirkimo terminų 
ir skolos grąžinimo strategijos. Dėl tokių 
išlaidų bet kuriuo atveju neturėtų padidėti 
nacionaliniai įnašai. Todėl tokios išlaidos 
turėtų būti padengtos tik iš tikrų naujų 
nuosavų išteklių gautomis pajamomis. Bet 
kokia suma, gauta dėl tokių naujų 
nuosavų išteklių, kuri nėra būtina lėšų 
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grąžinimo prievolei įvykdyti atitinkamais 
metais, turėtų patekti į Sąjungos biudžetą 
kaip bendrosios pajamos. Iš bet kokių 
naujų nuosavų išteklių, kurie laikomi 
bendrosiomis pajamomis įgyvendinus lėšų 
grąžinimo planą, turėtų būti toliau 
finansuojamas Sąjungos biudžetas;

Or. en

Pakeitimas 34
Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Be to, Sprendime dėl nuosavų 
išteklių sistemos numatytas teisinis 
pagrindas, kuriuo remdamasi Komisija 
gali skolintis kapitalo rinkose, siekdama 
finansuoti išlaidas, susijusias su Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemone. Su pagrindinės sumos 
grąžinimu ir palūkanų mokėjimu 
susijusios išlaidos turi būti 
refinansuojamos Sąjungos biudžeto 
lėšomis laikantis iš anksto apibrėžtų 
terminų, kurie priklauso nuo išleistų 
obligacijų išpirkimo terminų ir skolos 
grąžinimo strategijos. Dėl tokių išlaidų 
neturėtų būti be reikalo mažinamos 
programos išlaidos arba pagal 
daugiametę finansinę programą 
įgyvendinamos investavimo priemonės, ir 
dėl jų neturėtų smarkiai padidėti 
nacionaliniai įnašai. Todėl tokios išlaidos 
turėtų būti padengtos iš tikrų naujų 
nuosavų išteklių gautomis pajamomis. Bet 
kokia suma, gauta dėl tokių naujų 
nuosavų išteklių, kuri nėra būtina lėšų 
grąžinimo prievolei įvykdyti, turėtų būti 
padidintas Sąjungos biudžetas. Iš bet 
kokių naujų nuosavų išteklių, kurie 
laikomi bendrosiomis pajamomis 
įgyvendinus lėšų grąžinimo planą, turėtų 
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būti toliau finansuojamas Sąjungos 
biudžetas;

Or. en

Pakeitimas 35
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Be to, Sprendime dėl nuosavų 
išteklių sistemos numatytas teisinis 
pagrindas, kuriuo remdamasi Komisija 
gali skolintis kapitalo rinkose, siekdama 
finansuoti išlaidas, susijusias su 
priemonės „Next Generation EU“ 
gaivinimo paketu. Su pagrindinės sumos 
grąžinimu ir palūkanų mokėjimu 
susijusios išlaidos turi būti 
refinansuojamos Sąjungos biudžeto 
lėšomis laikantis iš anksto apibrėžtų 
terminų, kurie priklauso nuo išleistų 
obligacijų išpirkimo terminų ir skolos 
grąžinimo strategijos. Dėl tokių išlaidų 
neturėtų būti be reikalo mažinamos 
programos išlaidos arba pagal 
daugiametę finansinę programą 
įgyvendinamos investavimo priemonės, ir 
dėl jų neturėtų stipriai padidėti 
nacionaliniai įnašai. Todėl tokios išlaidos 
turėtų būti padengtos iš naujų nuosavų 
išteklių gautomis pajamomis;

Or. en

Pagrindimas

Nauji nuosavi ištekliai gali padėti finansuoti pagrindines išlaidas ir su palūkanomis susijusias 
grąžinamas lėšas, siekiant išvengti bereikalingo programos išlaidų arba pagal daugiametę 
finansinę programą investuojamų lėšų sumažinimo. Nauji nuosavi ištekliai lygiai taip pat 
galėtų padėti išvengti smarkaus BNP pagrįstų įmokų padidėjimo ir užtikrinti sąžiningus, 
tikrus ir iš esmės pakankamus nuosavus išteklius.
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Pakeitimas 36
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Naujos nuosavų išteklių 
kategorijos turėtų būti nustatytos nuo 
2021 m., kad iš jų gautos pajamos būtų 
prieinamos atsiradus palūkanų ir lėšų 
grąžinimo prievolėms ir jomis būtų galima 
prisidėti prie Sąjungos politikos ir 
programų tobulinimo. Iš šių nuosavų 
išteklių gautų pajamų turėtų pakakti bent 
jau su pagrindinės sumos grąžinimu ir 
palūkanų mokėjimu susijusioms išlaidoms 
ir visoms kitoms susijusioms išlaidoms 
padengti. Nauji nuosavi ištekliai turėtų 
būti suderinti su Sąjungos politikos 
tikslais ir jais turėtų būti remiamas 
Europos socialinių teisių ramstis, 
Europos žaliasis kursas, darnaus 
vystymosi tikslai ir Paryžiaus susitarimo 
tikslas, taip pat bendrosios rinkos 
veikimas ir pastangos didinti įmonių 
apmokestinimo veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 37
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) SESV 311 straipsnyje nustatyta, 
kad neatmetant kitų įplaukų, visas 
biudžetas finansuojamas nuosavais 
ištekliais;

Or. en
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Pakeitimas 38
Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Olivier Chastel, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Sumos, kurių reikia norint išvengti 
katastrofiškos ekonomikos, socialinės ir 
aplinkos krizės, yra didelės. Dar prieš 
prasidedant krizei 2020 m. sausio 14 d. 
Europos Komisija pareiškė, kad 
įgyvendinant žaliąjį kursą investicijų 
deficitui užpildyti per artimiausius dešimt 
metų kasmet reikės nuo 260 mlrd. iki 
500 mlrd. EUR. 2020 m. gegužės mėn. 
Komisija apskaičiavo, kad ES investicijų 
poreikis pereinant prie žaliosios 
ekonomikos ir vykdant skaitmeninę 
transformaciją siekia bent 595 mlrd. EUR 
per metus. Tokiais ištekliais, kurių reikia 
pagrindinei ES politikai įgyvendinti, būtų 
paskatintas našumas ir inovacijos ir 
sudarytos sąlygos sukurti daugiau nei 
5 mln. darbo vietų visose mūsų šalyse, o 
tai bus itin naudinga siekiant įveikti šią 
krizę. Be to, remiantis Komisijos 
skaičiavimais, be šios sumos papildomų 
investicijų į socialinės infrastruktūros sritį 
sumą sudaro ne mažiau kaip 
192 mlrd. EUR per metus, siekiant 
atsigauti po COVID-19 krizės ir jos 
sukrečiančių socialinių padarinių. 
Siekiant užtikrinti tokią investicijų apimtį 
ir išvengti didelės ekonominės, socialinės 
ir aplinkos krizės, gausios pajamos iš 
naujų nuosavų išteklių turės būti 
sprendimo sudedamoji dalis;

Or. en

Pagrindimas

Keletas ES lyderių, įskaitant pirmininkę U. von der Leyen ir ministrą pirmininką P. Sanchezą, 
paragino parengti europietiškąjį Maršalo planą. Trumpuoju laikotarpiu skola yra ekonomikos 
gaivinimo plano sprendimo būdas, atitinkantis šios krizės mastą, ir mes sveikiname Europos 
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Komisijos pasiūlymą dėl 750 mlrd. EUR vertės priemonės „Next Generation EU“. Tačiau kai 
kurios šalys šiam planui nepritaria, nes nenori būti įpareigotos grąžinti šią bendrą skolą. 
Būtent todėl labiau nei bet kada reikia naujų nuosavų išteklių.

Pakeitimas 39
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Naujos nuosavų išteklių 
kategorijos turėtų būti nustatytos tinkamu 
laiku, kad iš jų gautos pajamos būtų 
prieinamos atsiradus palūkanų ir lėšų 
grąžinimo prievolėms. Iš šių nuosavų 
išteklių gautų pajamų turėtų pakakti bent 
jau su pagrindinės sumos grąžinimu ir 
palūkanų mokėjimu susijusioms išlaidoms 
ir visoms kitoms susijusioms išlaidoms 
padengti ir iki 2021–2027 m. DPF 
pabaigos BNP pagrįstiems nuosaviems 
ištekliams sumažinti iki 40 %. Nauji 
nuosavi ištekliai turėtų būti suderinti su 
Sąjungos politikos tikslais ir jais turėtų 
būti remiamas Europos žaliasis kursas, 
taip pat bendrosios rinkos veikimas ir 
pastangos didinti įmonių apmokestinimo 
veiksmingumą. Europos Parlamentas 
savo 2018 m. lapkričio mėn. tarpinėje 
ataskaitoje dėl DFP nuosavų išteklių jau 
pritarė galimam naujų nuosavų išteklių 
krepšeliui, kuriam būdingos savybės 
turėtų būti praplėstos ir apimti kitas 
alternatyvas, pvz., visos ES žibalo 
mokestį;

Or. en

Pakeitimas 40
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl sprendimo
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1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Naujos nuosavų išteklių 
kategorijos turėtų būti nustatytos tinkamu 
laiku, kad iš jų gautos pajamos būtų 
prieinamos atsiradus palūkanų ir lėšų 
grąžinimo prievolėms. Iš šių nuosavų 
išteklių gautų pajamų turėtų pakakti bent 
jau su pagrindinės sumos grąžinimu ir 
palūkanų mokėjimu susijusioms išlaidoms 
ir visoms kitoms susijusioms išlaidoms 
padengti. Nauji nuosavi ištekliai turėtų 
būti suderinti su Sąjungos politikos 
tikslais ir jais turėtų būti remiamas 
Europos žaliasis kursas, taip pat 
sąžiningesnės bendrosios rinkos veikimas 
ir pastangos didinti įmonių 
apmokestinimo veiksmingumą, 
skatinamas sąžiningas apmokestinimas ir 
užtikrinamas didesnis ES atsparumas 
kovojant su sukčiavimu ir mokesčių 
vengimu, nes tai yra ES politikos 
prioritetai. Europos Parlamentas savo 
2018 m. lapkričio mėn. tarpinėje 
ataskaitoje dėl DFP nuosavų išteklių jau 
pritarė galimam naujų nuosavų išteklių 
krepšeliui, kuriam būdingos tokios 
savybės;

Or. en

Pakeitimas 41
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Naujos nuosavų išteklių 
kategorijos turėtų būti nustatytos tinkamu 
laiku, kad iš jų gautos pajamos būtų 
prieinamos atsiradus palūkanų ir lėšų 
grąžinimo prievolėms. Iš šių nuosavų 
išteklių gautų pajamų turėtų iš dalies 



AM\1210502LT.docx 13/81 PE655.682v01-00

LT

pakakti su pagrindinės sumos grąžinimu 
ir palūkanų mokėjimu susijusioms 
išlaidoms ir kitoms susijusioms išlaidoms 
padengti. Šiuo atžvilgiu Europos 
Parlamentas savo 2018 m. lapkričio mėn. 
tarpinėje ataskaitoje dėl DFP nuosavų 
išteklių jau pritarė galimiems naujų 
nuosavų išteklių šaltiniams;

Or. en

Pakeitimas 42
Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) ES nuosavų išteklių sistemos 
reforma sudaromos sąlygos stiprinti kovą 
su sukčiavimu mokesčių srityje, mokesčių 
slėpimu ir mokesčių vengimu. Naujo 
nuosavų išteklių krepšelio įgyvendinimas 
yra būtinas siekiant sąžiningesnių ir 
šiuolaikiškesnių apmokestinimo sistemų 
ES;

Or. en

Pakeitimas 43
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) kadangi iš tiesų reikia kelti 
klausimą dėl vienodo 0,30 % tarifo visoms 
valstybėms narėms, išskyrus Vokietiją, 
Nyderlandus ir Švediją, kurioms taikomas 
sumažintas 0,15 % pareikalavimo tarifas;

Or. fr
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Pakeitimas 44
Eero Heinäluoma

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2017 m. birželio mėn. Komisija 
priėmė diskusijoms skirtą dokumentą dėl 
ES finansų ateities18. Komisija siūlo įvairių 
galimybių aiškiau susieti nuosavus 
išteklius su Sąjungos politikos sritimis, 
visų pirma bendrąja rinka ir tvariu augimu. 
Remiantis tuo dokumentu, nustatant naujus 
nuosavus išteklius būtina atkreipti dėmesį į 
jų skaidrumą, paprastumą ir stabilumą, jų 
atitiktį Sąjungos politikos tikslams, poveikį 
konkurencingumui ir tvariam augimui ir jų 
teisingą paskirstymą tarp valstybių narių;

(3) 2017 m. birželio mėn. Komisija 
priėmė diskusijoms skirtą dokumentą dėl 
ES finansų ateities18. Komisija siūlo įvairių 
galimybių aiškiau susieti nuosavus 
išteklius su Sąjungos politikos sritimis, 
visų pirma bendrąja rinka ir tvariu augimu. 
Remiantis tuo dokumentu, nustatant naujus 
nuosavus išteklius būtina atkreipti dėmesį į 
jų skaidrumą, paprastumą ir stabilumą, jų 
atitiktį Sąjungos politikos tikslams, poveikį 
konkurencingumui ir tvariam augimui ir jų 
teisingą paskirstymą tarp valstybių narių. 
Teisingumas ir sąžiningumas yra svarbūs 
ES nuosavų išteklių sistemos principai ir 
būtinos sąlygos. Komisija turėtų pateikti 
išsamų poveikio vertinimą, kuriame būtų 
įvertintas kiekvieno siūlomo naujo 
nuosavo ištekliaus poveikis ES 
konkurencingumui ir valstybėms narėms, 
siekiant užtikrinti vienodą poveikį 
lygiateisiams ES mokesčių mokėtojams;

_________________ _________________
18 COM(2017)358 final, 2017 m. birželio 
28 d.

18 COM(2017)358 final, 2017 m. birželio 
28 d.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 45
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2017 m. birželio mėn. Komisija 
priėmė diskusijoms skirtą dokumentą dėl 
ES finansų ateities18. Komisija siūlo 
įvairių galimybių aiškiau susieti nuosavus 
išteklius su Sąjungos politikos sritimis, 
visų pirma bendrąja rinka ir tvariu 
augimu. Remiantis tuo dokumentu, 
nustatant naujus nuosavus išteklius būtina 
atkreipti dėmesį į jų skaidrumą, 
paprastumą ir stabilumą, jų atitiktį 
Sąjungos politikos tikslams, poveikį 
konkurencingumui ir tvariam augimui ir jų 
teisingą paskirstymą tarp valstybių narių;

(3) 2017 m. birželio mėn. Komisija 
priėmė diskusijoms skirtą dokumentą dėl 
ES finansų ateities18. Remiantis tuo 
dokumentu, nustatant naujus nuosavus 
išteklius būtina atkreipti dėmesį į jų 
skaidrumą, paprastumą ir stabilumą, jų 
atitiktį Sąjungos politikos tikslams, poveikį 
konkurencingumui ir tvariam augimui ir jų 
teisingą paskirstymą tarp valstybių narių;

_________________ _________________
18 COM(2017)358 final, 2017 m. birželio 
28 d.

18 COM(2017)358 final, 2017 m. birželio 
28 d.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 46
Mario Furore, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) reikia išnagrinėti naujus Europos 
biudžeto finansavimo būdus, kad būtų 
laikomasi SESV 311 straipsnio. Todėl 
būtina, kad Komisija toliau teiktų 
pasiūlymus dėl naujų nuosavų išteklių, 
visų pirma susijusių su vidaus rinka, 
kuriais būtų palaipsniui mažinamas 
tiesioginis valstybių narių įnašas taip 
sumažinant jo spaudimą jų biudžetui. 
Todėl mano, kad reikia, kad Komisija 
toliau stengtųsi nustatyti visoms Europos 
Sąjungos valstybėms narėms priimtiną 
finansinių sandorių mokestį, kuris galėtų 
būti naujų Sąjungos biudžeto nuosavų 
išteklių pagrindas;
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Or. it

Pakeitimas 47
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Komisijos parengtame dokumente 
raginama panaikinti šiuo metu 
nebepagrįstas tam tikroms valstybėms 
skirtas pataisas, siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas valstybėms narėms;

Or. fr

Pakeitimas 48
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Lisabonos sutartimi nustatyti 
nuostatų, susijusių su nuosavų išteklių 
sistema, pakeitimai, dėl kurių galima 
sumažinti esamų nuosavų išteklių skaičių 
ir sukurti naujų rūšių nuosavus išteklius;

Išbraukta.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 49
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) siekiant nustatyti ilgalaikę ES 
finansavimo ateityje viziją, pasinaudojant 
konferencijos dėl Europos ateities 
suteikiama paskata aptarti galimybę 
padidinti ES fiskalinės politikos 
integraciją, reikėtų persvarstyti Sutartis, 
ypač SESV 311 straipsnį, kad būtų galima 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą 
patvirtinti būsimus sprendimus dėl 
nuosavų išteklių;

Or. en

Pakeitimas 50
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) ši reforma būtina siekiant labiau 
susieti nuosavus išteklius su faktine 
pridėtinės vertės mokesčio baze ir gerokai 
supaprastinti apskaičiavimą ir užtikrinti 
didesnį skaidrumą ir atskaitomybę;

Or. fr

Pakeitimas 51
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant geriau suderinti Sąjungos 
finansavimo priemones ir jos politikos 
prioritetus, geriau atspindėti Sąjungos 
biudžeto svarbą bendrosios rinkos 
veikimui, geriau remti Sąjungos politikos 
tikslus ir sumažinti valstybių narių 

Išbraukta.
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bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus į Sąjungos metinį 
biudžetą, būtina nustatyti naujų 
kategorijų nuosavus išteklius, pagrįstus 
bendra konsoliduotąja pelno mokesčio 
baze, nacionalinėmis pajamomis iš 
Europos Sąjungos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos ir nacionaliniu 
įnašu, apskaičiuojamu remiantis 
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų 
kiekiu;

Or. fr

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 52
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant geriau suderinti Sąjungos 
finansavimo priemones ir jos politikos 
prioritetus, geriau atspindėti Sąjungos 
biudžeto svarbą bendrosios rinkos 
veikimui, geriau remti Sąjungos politikos 
tikslus ir sumažinti valstybių narių 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus į Sąjungos metinį 
biudžetą, būtina nustatyti naujų 
kategorijų nuosavus išteklius, pagrįstus 
bendra konsoliduotąja pelno mokesčio 
baze, nacionalinėmis pajamomis iš 
Europos Sąjungos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos ir nacionaliniu 
įnašu, apskaičiuojamu remiantis 
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų 
kiekiu;

Išbraukta.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)
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Pakeitimas 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant geriau suderinti Sąjungos 
finansavimo priemones ir jos politikos 
prioritetus, geriau atspindėti Sąjungos 
biudžeto svarbą bendrosios rinkos 
veikimui, geriau remti Sąjungos politikos 
tikslus ir sumažinti valstybių narių 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus į Sąjungos metinį 
biudžetą, būtina nustatyti naujų kategorijų 
nuosavus išteklius, pagrįstus bendra 
konsoliduotąja pelno mokesčio baze, 
nacionalinėmis pajamomis iš Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos ir nacionaliniu įnašu, 
apskaičiuojamu remiantis neperdirbtų 
plastiko pakuočių atliekų kiekiu;

(6) siekiant geriau suderinti Sąjungos 
finansavimo priemones ir jos politikos 
prioritetus, geriau atspindėti Sąjungos 
biudžeto svarbą bendrosios rinkos 
veikimui, geriau remti Sąjungos politikos 
tikslus ir sumažinti valstybių narių 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus į Sąjungos metinį 
biudžetą, nebūtina nustatyti naujų 
kategorijų nuosavus išteklius; nepritaria 
bendros konsoliduotosios pelno mokesčio 
bazės nustatymui; nepritaria Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos nustatymui; nepritaria 
tam, kad nacionalinis įnašas būtų 
apskaičiuojamas remiantis neperdirbtų 
plastiko pakuočių atliekų kiekiu; primena, 
kad apmokestinimo klausimai yra išimtinė 
valstybių narių kompetencija ir kad norint 
priimti nuostatas dėl valstybių narių 
taisyklių netiesioginio apmokestinimo 
srityje suderinimo Taryba turi veikti 
vieningai pagal SESV 113 straipsnį;

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 54
Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant geriau suderinti Sąjungos 
finansavimo priemones ir jos politikos 
prioritetus, geriau atspindėti Sąjungos 

(6) siekiant finansuoti išlaidas, 
susijusias su Europos ekonomikos 
gaivinimo priemonės pagrindinės sumos 



PE655.682v01-00 20/81 AM\1210502LT.docx

LT

biudžeto svarbą bendrosios rinkos 
veikimui, geriau remti Sąjungos politikos 
tikslus ir sumažinti valstybių narių 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus į Sąjungos metinį 
biudžetą, būtina nustatyti naujų kategorijų 
nuosavus išteklius, pagrįstus bendra 
konsoliduotąja pelno mokesčio baze, 
nacionalinėmis pajamomis iš Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos ir nacionaliniu įnašu, 
apskaičiuojamu remiantis neperdirbtų 
plastiko pakuočių atliekų kiekiu;

grąžinimu ir palūkanų mokėjimu, geriau 
suderinti Sąjungos finansavimo priemones 
ir jos politikos prioritetus, geriau atspindėti 
Sąjungos biudžeto svarbą bendrosios 
rinkos veikimui, geriau remti Sąjungos 
politikos tikslus ir sumažinti valstybių 
narių bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįstus įnašus į Sąjungos 
metinį biudžetą, būtina nustatyti naujų 
kategorijų nuosavus išteklius, pagrįstus 
bendra konsoliduotąja pelno mokesčio 
baze, nacionalinėmis pajamomis iš 
Europos Sąjungos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos ir nacionaliniu 
įnašu, apskaičiuojamu remiantis 
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų 
kiekiu. Be to, šiuo tikslu kuo greičiau, kai 
tik bus nustatytos pagrindinės sąlygos, 
turėtų būti nustatyti nauji nuosavi 
ištekliai, pagrįsti pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmu, skaitmeninių 
paslaugų mokesčiu ir finansinių sandorių 
mokesčiu. Komisija turėtų kuo greičiau 
pateikti būtiną pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl minėtų 
nuosavų išteklių ir potencialių kitų naujų 
nuosavų išteklių, kuriais remiamas 
Europos žaliasis kursas, taip pat 
bendrosios rinkos veikimas ir pastangos 
gerinti įmonių apmokestinimo 
veiksmingumą;

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 55
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant geriau suderinti Sąjungos 
finansavimo priemones ir jos politikos 
prioritetus, geriau atspindėti Sąjungos 

(6) siekiant finansuoti išlaidas, 
susijusias su Europos ekonomikos 
gaivinimo priemonės pagrindinės sumos 
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biudžeto svarbą bendrosios rinkos 
veikimui, geriau remti Sąjungos politikos 
tikslus ir sumažinti valstybių narių 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus į Sąjungos metinį 
biudžetą, būtina nustatyti naujų kategorijų 
nuosavus išteklius, pagrįstus bendra 
konsoliduotąja pelno mokesčio baze, 
nacionalinėmis pajamomis iš Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos ir nacionaliniu įnašu, 
apskaičiuojamu remiantis neperdirbtų 
plastiko pakuočių atliekų kiekiu;

grąžinimu ir palūkanų mokėjimu, geriau 
suderinti Sąjungos finansavimo priemones 
ir jos politikos prioritetus, geriau atspindėti 
Sąjungos biudžeto svarbą bendrosios 
rinkos veikimui, geriau remti Sąjungos 
politikos, pvz., Žaliojo kurso ir 
skaitmeninės transformacijos, tikslus ir 
sumažinti valstybių narių bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis pagrįstus įnašus 
į Sąjungos metinį biudžetą, būtina nustatyti 
naujų kategorijų nuosavus išteklius, 
pagrįstus bendra konsoliduotąja pelno 
mokesčio baze, nacionalinėmis pajamomis 
iš Europos Sąjungos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos, nacionaliniu 
įnašu, apskaičiuojamu remiantis 
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų 
kiekiu. Be to, šiuo tikslu kuo greičiau, kai 
tik bus nustatytos pagrindinės sąlygos, 
turėtų būti nustatyti nauji nuosavi 
ištekliai, pagrįsti pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmu, skaitmeninių 
paslaugų mokesčiu, finansinių sandorių 
mokesčiu, kurie nustatomi laikantis 
schemos, kuriai pritarė visos valstybės 
narės, grynojo turto mokesčiu, bendrosios 
rinkos rinkliava ir pajamomis, gautomis iš 
Europos Centrinio Banko pelno;

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 56
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant geriau suderinti Sąjungos 
finansavimo priemones ir jos politikos 
prioritetus, geriau atspindėti Sąjungos 
biudžeto svarbą bendrosios rinkos 
veikimui, geriau remti Sąjungos politikos 

(6) siekiant finansuoti visas išlaidas, 
susijusias su Europos ekonomikos 
gaivinimo priemonės pagrindinės sumos 
grąžinimu ir palūkanų mokėjimu, geriau 
suderinti Sąjungos finansavimo priemones 
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tikslus ir sumažinti valstybių narių 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus į Sąjungos metinį 
biudžetą, būtina nustatyti naujų kategorijų 
nuosavus išteklius, pagrįstus bendra 
konsoliduotąja pelno mokesčio baze, 
nacionalinėmis pajamomis iš Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos ir nacionaliniu įnašu, 
apskaičiuojamu remiantis neperdirbtų 
plastiko pakuočių atliekų kiekiu;

ir jos politikos prioritetus, geriau atspindėti 
Sąjungos biudžeto svarbą bendrosios 
rinkos veikimui, geriau remti Sąjungos 
politikos tikslus ir iki 40 % sumažinti 
valstybių narių bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis pagrįstų įnašų į 
Sąjungos metinį biudžetą, būtina nustatyti 
naujų kategorijų nuosavus išteklius, 
pagrįstus bendra konsoliduotąja pelno 
mokesčio baze, nacionalinėmis pajamomis 
iš Europos Sąjungos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos ir nacionaliniu 
įnašu, apskaičiuojamu remiantis 
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų 
kiekiu. Be to, šiuo tikslu kuo greičiau, kai 
tik bus nustatytos pagrindinės sąlygos, 
turėtų būti nustatyti nauji nuosavi 
ištekliai, pagrįsti pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmu, skaitmeninių 
paslaugų mokesčiu, finansinių sandorių 
mokesčiu ir ES žibalo mokesčiu;

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 57
Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant geriau suderinti Sąjungos 
finansavimo priemones ir jos politikos 
prioritetus, geriau atspindėti Sąjungos 
biudžeto svarbą bendrosios rinkos 
veikimui, geriau remti Sąjungos politikos 
tikslus ir sumažinti valstybių narių 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus į Sąjungos metinį 
biudžetą, būtina nustatyti naujų kategorijų 
nuosavus išteklius, pagrįstus bendra 
konsoliduotąja pelno mokesčio baze, 
nacionalinėmis pajamomis iš Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 

(6) siekiant geriau suderinti Sąjungos 
finansavimo priemones ir jos politikos 
prioritetus, geriau atspindėti Sąjungos 
biudžeto svarbą bendrosios rinkos 
veikimui, geriau remti Sąjungos politikos 
tikslus ir sumažinti valstybių narių 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus į Sąjungos metinį 
biudžetą, būtina nustatyti naujų kategorijų 
nuosavus išteklius, pagrįstus 1) bendra 
konsoliduotąja pelno mokesčio baze, 
siekiant ES biudžeto finansavimą 
tiesiogiai susieti su bendrojoje rinkoje 
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prekybos sistemos ir nacionaliniu įnašu, 
apskaičiuojamu remiantis neperdirbtų 
plastiko pakuočių atliekų kiekiu;

veikiančių įmonių gaunama nauda, 2) 
nacionalinėmis pajamomis iš Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos, kuri yra tiesiogiai 
susijusi su bendrosios rinkos veikimu, ir 
3) nacionaliniu įnašu, apskaičiuojamu 
remiantis neperdirbtų plastiko pakuočių 
atliekų kiekiu, skatinant ES pereiti prie 
žiedinės ekonomikos;

Or. fr

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 58
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant geriau suderinti Sąjungos 
finansavimo priemones ir jos politikos 
prioritetus, geriau atspindėti Sąjungos 
biudžeto svarbą bendrosios rinkos 
veikimui, geriau remti Sąjungos politikos 
tikslus ir sumažinti valstybių narių 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus į Sąjungos metinį 
biudžetą, būtina nustatyti naujų kategorijų 
nuosavus išteklius, pagrįstus bendra 
konsoliduotąja pelno mokesčio baze, 
nacionalinėmis pajamomis iš Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos ir nacionaliniu įnašu, 
apskaičiuojamu remiantis neperdirbtų 
plastiko pakuočių atliekų kiekiu;

(6) siekiant finansuoti išlaidas, 
susijusias su Europos ekonomikos 
gaivinimo priemonės pagrindinės sumos 
grąžinimu ir palūkanų mokėjimu, geriau 
suderinti Sąjungos finansavimo priemones 
ir jos politikos prioritetus, geriau atspindėti 
Sąjungos biudžeto svarbą bendrosios 
rinkos veikimui, didinti Sąjungos politikos 
ir programų finansavimą ir geriau remti 
jų tikslus, ir sumažinti valstybių narių 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus į Sąjungos metinį 
biudžetą, būtina nustatyti naujų kategorijų 
nuosavus išteklius, pagrįstus bendra 
konsoliduotąja pelno mokesčio baze, 
nacionalinėmis pajamomis iš Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos ir nacionaliniu įnašu, 
apskaičiuojamu remiantis neperdirbtų 
plastiko pakuočių atliekų kiekiu;

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)
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Pakeitimas 59
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant geriau suderinti Sąjungos 
finansavimo priemones ir jos politikos 
prioritetus, geriau atspindėti Sąjungos 
biudžeto svarbą bendrosios rinkos 
veikimui, geriau remti Sąjungos politikos 
tikslus ir sumažinti valstybių narių 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus į Sąjungos metinį 
biudžetą, būtina nustatyti naujų kategorijų 
nuosavus išteklius, pagrįstus bendra 
konsoliduotąja pelno mokesčio baze, 
nacionalinėmis pajamomis iš Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos ir nacionaliniu įnašu, 
apskaičiuojamu remiantis neperdirbtų 
plastiko pakuočių atliekų kiekiu;

(6) siekiant geriau suderinti Sąjungos 
finansavimo priemones ir jos politikos 
prioritetus, geriau atspindėti Sąjungos 
biudžeto svarbą bendrosios rinkos 
veikimui, geriau remti Sąjungos politikos 
tikslus ir sumažinti valstybių narių 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus į Sąjungos metinį 
biudžetą, būtina nustatyti naujų kategorijų 
nuosavus išteklius, pagrįstus bendra 
konsoliduotąja pelno mokesčio baze, 
nacionalinėmis pajamomis iš Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos ir nacionaliniu įnašu, 
apskaičiuojamu remiantis neperdirbtų 
plastiko pakuočių atliekų kiekiu. ES 
nuosavi ištekliai turėtų būti įvardyti kaip 
svarbi tinkamo DFP finansavimo 
galimybė;

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 60
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) nustačius naują tikrų nuosavų 
išteklių krepšelį, bus sumažintos valstybių 
narių bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįsti įnašai į Sąjungos 
metinį biudžetą, taip bus užbaigtas 



AM\1210502LT.docx 25/81 PE655.682v01-00

LT

nulinės sumos žaidimas ir „juste retour“ 
praktiką, be to, ES biudžetas taps 
veiksmingesnis, efektyvesnis ir 
skaidresnis, nes jis bus taikomas 
prioritetinėms ES sritims, o tais atvejais, 
kai pinigai renkami ir išleidžiami ES 
lygmeniu, sukuriama daugiau ir geresnių 
viešųjų gėrybių, palyginti su viešosiomis 
lėšomis, kurios išleidžiamos nacionaliniu 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 61
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija, sudariusios teisiškai privalomą 
tarpinstitucinį susitarimą, susitaria dėl 
jau pasiūlyto tvarkaraščio įgyvendinimo ir 
papildomų nuosavų išteklių iki 2028 m. 
Susitarimu užtikrinama, kad nauji 
nuosavi ištekliai iki 2028 m. pasiektų ne 
mažiau kaip 30 % metinio biudžeto ir kad 
Komisija šiuo atžvilgiu patiektų 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų;

Or. en

Pakeitimas 62
Esther de Lange, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Komisija, visapusiškai laikydamasi 
PPO taisyklių, turėtų įvertinti galimybę 
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nustatyti pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmą, kuris būtų naujų 
Sąjungos biudžeto išteklių šaltinis. Šiais 
nuosavais ištekliais reikėtų prisidėti prie 
anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
mažinimo ir užtikrinti vienodas sąlygas 
tarptautinės prekybos srityje;

Or. en

Pakeitimas 63
Olivier Chastel

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) pabrėžia, kad įtraukiant naujas 
nuosavų išteklių kategorijas, visiškai 
paisoma nacionalinio fiskalinio 
suverenumo;

Or. fr

Pakeitimas 64
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) pajamos, gautos parduodant 
apyvartinius taršos leidimus ir plastiko 
naudojimu pagrįstas įnašas turi būti 
nustatyti kaip nauji nuosavi ištekliai iki 
2021 m. sausio 1 d.
Pajamos iš skaitmeninių paslaugų ir 
bendros konsoliduotosios pelno mokesčio 
bazės apmokestinimo nustatomos kaip 
nauji nuosavi ištekliai iki 2022 m. sausio 
1 d., o Komisija iki 2021 m. birželio 30 d. 
turi pateikti bet kokius susijusius arba 
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būtinus pasiūlymus.
Pajamos iš pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmo nustatomos kaip 
nauji nuosavi ištekliai iki 2022 m. 
gruodžio 31 d., o Komisija iki 2021 m. 
birželio 30 d. turi pateikti bet kokius 
susijusius arba būtinus pasiūlymus.
Pajamos iš finansinių sandorių mokesčio 
nustatomos kaip nauji nuosavi ištekliai iki 
2024 m. sausio 1 d., o Komisija iki 
2022 m. birželio 30 d. turi pateikti bet 
kokius susijusius arba būtinus 
pasiūlymus;

Or. en

Pakeitimas 65
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) todėl, siekiant užtikrinti ES 
biudžeto patikimumą ir ES politikos 
tęstinumą, ES tikrų naujų nuosavų 
išteklių krepšelį sudaro stabilesni pajamų 
šaltiniai, kai pajamos gaunamos 
veikiančioje vidaus rinkoje ir nėra 
susietos tik su aplinkos apsaugos politika, 
kurią įgyvendinant tokios pajamos 
ilgainiui turi mažėti ir galiausiai išnykti, o 
ES įnašų mokėtojai paraleliai tradicinę 
praktiką keičia tvariomis alternatyvomis;

Or. en

Pakeitimas 66
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje veikiančioms įmonėms Europos 
bendroji rinka yra labai naudinga. Tačiau 
mokesčių sistemų visoje Sąjungoje 
daugialypiškumas suteikia nesąžiningą 
pranašumą įmonėms, nes jos gali 
nemokėti pelno mokesčių ten, kur sukuria 
vertę. 2016 m. Komisijos pasiūlymais dėl 
bendros pelno mokesčio bazės ir bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės šią 
nesąžiningumo problemą siekiama spręsti 
atkuriant vienodas sąlygas. Nuosavi 
ištekliai turėtų būti apskaičiuojami pagal 
Sąjungos taisykles dėl bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 
kiekvienai valstybei narei priskirtai 
apmokestinamojo pelno daliai taikant 
vienodą pareikalavimo tarifą. Nuostatos 
dėl nuosavų išteklių turėtų būti taikomos 
tik tiems subjektams, kuriems Sąjungos 
taisyklės dėl bendros konsoliduotosios 
pelno mokesčio bazės yra privalomos;

Išbraukta.

_________________
19 COM (2016) 683, 2016 10 25.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 67
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje veikiančioms įmonėms Europos 
bendroji rinka yra labai naudinga. Tačiau 
mokesčių sistemų visoje Sąjungoje 
daugialypiškumas suteikia nesąžiningą 
pranašumą įmonėms, nes jos gali nemokėti 
pelno mokesčių ten, kur sukuria vertę. 

(7) daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje veikiančioms įmonėms Europos 
bendroji rinka yra labai naudinga. Tačiau 
mokesčių sistemų visoje Sąjungoje 
daugialypiškumas suteikia nesąžiningą 
pranašumą įmonėms, nes jos gali nemokėti 
pelno mokesčių ten, kur sukuria vertę.
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2016 m. Komisijos pasiūlymais19 dėl 
bendros pelno mokesčio bazės ir bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės šią 
nesąžiningumo problemą siekiama spręsti 
atkuriant vienodas sąlygas. Nuosavi 
ištekliai turėtų būti apskaičiuojami pagal 
Sąjungos taisykles dėl bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 
kiekvienai valstybei narei priskirtai 
apmokestinamojo pelno daliai taikant 
vienodą pareikalavimo tarifą. Nuostatos 
dėl nuosavų išteklių turėtų būti taikomos 
tik tiems subjektams, kuriems Sąjungos 
taisyklės dėl bendros konsoliduotosios 
pelno mokesčio bazės yra privalomos;
_________________
19 COM (2016) 683, 2016 10 25.

Or. fr

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 68
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje veikiančioms įmonėms Europos 
bendroji rinka yra labai naudinga. Tačiau 
mokesčių sistemų visoje Sąjungoje 
daugialypiškumas suteikia nesąžiningą 
pranašumą įmonėms, nes jos gali 
nemokėti pelno mokesčių ten, kur sukuria 
vertę. 2016 m. Komisijos pasiūlymais19 dėl 
bendros pelno mokesčio bazės ir bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės šią 
nesąžiningumo problemą siekiama spręsti 
atkuriant vienodas sąlygas. Nuosavi 
ištekliai turėtų būti apskaičiuojami pagal 
Sąjungos taisykles dėl bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 
kiekvienai valstybei narei priskirtai 

(7) daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje veikiančioms įmonėms Europos 
bendroji rinka yra labai naudinga. 
Mokesčių sistemų visoje Sąjungoje 
daugialypiškumas suteikia paskatas 
valstybėms narėms nenustatyti įmonėms ir 
piliečiams pernelyg daug mokesčių ir iš 
gautų mokestinių pajamų garantuoti 
kokybiškas viešas paslaugas.
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apmokestinamojo pelno daliai taikant 
vienodą pareikalavimo tarifą. Nuostatos 
dėl nuosavų išteklių turėtų būti taikomos 
tik tiems subjektams, kuriems Sąjungos 
taisyklės dėl bendros konsoliduotosios 
pelno mokesčio bazės yra privalomos;
_________________
19 COM (2016) 683, 2016 10 25.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 69
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pasiekti tikslą nuo 1990 iki 2030 m. 
bent 40 % sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip 
įsipareigota Paryžiaus klimato susitarime, 
yra Sąjungos prioritetas. Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema yra viena iš pagrindinių priemonių, 
įdiegtų šiam tikslui įgyvendinti, ir suteikia 
galimybę gauti pajamų aukcione 
parduodant apyvartinius taršos leidimus. 
Atsižvelgiant į suderintą Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos pobūdį, taip pat į 
Sąjungos teikiamą finansavimą klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
pastangoms valstybėse narėse skatinti, 
tikslinga nustatyti naują su šia sritimi 
susijusių ES biudžeto nuosavų išteklių 
rūšį. Šie nuosavi ištekliai turėtų būti 
pagrįsti valstybių narių aukcionuose 
parduotinais apyvartiniais taršos 
leidimais, įskaitant nemokamus 
pereinamojo laikotarpio apyvartinius 
taršos leidimus energetikos sektoriui. 
Siekiant atsižvelgti į konkrečias tam 

(8) pasiekti tikslą nuo 1990 iki 2030 m. 
bent 40 % sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip 
įsipareigota Paryžiaus klimato susitarime, 
yra Sąjungos prioritetas. Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema yra viena iš pagrindinių priemonių, 
įdiegtų šiam tikslui įgyvendinti, ir suteikia 
galimybę gauti pajamų aukcione 
parduodant apyvartinius taršos leidimus. 
Atsižvelgiant į nenumatytus kainų 
svyravimus, ypač nuo 2013 m. iki dabar, 
ES ATLPS yra per daug nepatikima 
priemonė, kad ją būtų galima naudoti 
kaip stabilią nuosavų išteklių rūšį;
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tikroms valstybėms narėms skirtas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/87/EB20 nuostatas, 
nustatant nuosavų išteklių įnašą 
apyvartiniai taršos leidimai, perskirstyti 
solidarumo, ekonomikos augimo ir 
tarpusavio jungčių tikslais, taip pat 
inovacijų fondui ir modernizavimo fondui 
skirti apyvartiniai taršos leidimai neturėtų 
būti įtraukiami;
_________________
20 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 70
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pasiekti tikslą nuo 1990 iki 2030 m. 
bent 40 % sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip 
įsipareigota Paryžiaus klimato susitarime, 
yra Sąjungos prioritetas. Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema yra viena iš pagrindinių priemonių, 
įdiegtų šiam tikslui įgyvendinti, ir suteikia 
galimybę gauti pajamų aukcione 
parduodant apyvartinius taršos leidimus. 
Atsižvelgiant į suderintą Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos pobūdį, taip pat į 
Sąjungos teikiamą finansavimą klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
pastangoms valstybėse narėse skatinti, 

(8) pasiekti tikslą nuo 1990 iki 2030 m. 
bent 40 % sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip 
įsipareigota Paryžiaus klimato susitarime, 
yra Sąjungos prioritetas. Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema yra viena iš pagrindinių priemonių, 
įdiegtų šiam tikslui įgyvendinti, ir suteikia 
galimybę gauti pajamų aukcione 
parduodant apyvartinius taršos leidimus.
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tikslinga nustatyti naują su šia sritimi 
susijusių ES biudžeto nuosavų išteklių 
rūšį. Šie nuosavi ištekliai turėtų būti 
pagrįsti valstybių narių aukcionuose 
parduotinais apyvartiniais taršos 
leidimais, įskaitant nemokamus 
pereinamojo laikotarpio apyvartinius 
taršos leidimus energetikos sektoriui. 
Siekiant atsižvelgti į konkrečias tam 
tikroms valstybėms narėms skirtas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/87/EB20 nuostatas, 
nustatant nuosavų išteklių įnašą 
apyvartiniai taršos leidimai, perskirstyti 
solidarumo, ekonomikos augimo ir 
tarpusavio jungčių tikslais, taip pat 
inovacijų fondui ir modernizavimo fondui 
skirti apyvartiniai taršos leidimai neturėtų 
būti įtraukiami;
_________________
20 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 71
Esther de Lange, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pasiekti tikslą nuo 1990 iki 2030 m. 
bent 40 % sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip 
įsipareigota Paryžiaus klimato susitarime, 
yra Sąjungos prioritetas. Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema yra viena iš pagrindinių priemonių, 

(8) pasiekti tikslą nuo 1990 iki 2030 m. 
bent 40 % sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip 
įsipareigota Paryžiaus klimato susitarime, 
yra Sąjungos prioritetas. Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema yra viena iš pagrindinių priemonių, 
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įdiegtų šiam tikslui įgyvendinti, ir suteikia 
galimybę gauti pajamų aukcione 
parduodant apyvartinius taršos leidimus. 
Atsižvelgiant į suderintą Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos pobūdį, taip pat į Sąjungos 
teikiamą finansavimą klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
pastangoms valstybėse narėse skatinti, 
tikslinga nustatyti naują su šia sritimi 
susijusių ES biudžeto nuosavų išteklių rūšį. 
Šie nuosavi ištekliai turėtų būti pagrįsti 
valstybių narių aukcionuose parduotinais 
apyvartiniais taršos leidimais, įskaitant 
nemokamus pereinamojo laikotarpio 
apyvartinius taršos leidimus energetikos 
sektoriui. Siekiant atsižvelgti į konkrečias 
tam tikroms valstybėms narėms skirtas 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB20 nuostatas, nustatant nuosavų 
išteklių įnašą apyvartiniai taršos leidimai, 
perskirstyti solidarumo, ekonomikos 
augimo ir tarpusavio jungčių tikslais, taip 
pat inovacijų fondui ir modernizavimo 
fondui skirti apyvartiniai taršos leidimai 
neturėtų būti įtraukiami;

įdiegtų šiam tikslui įgyvendinti, ir suteikia 
galimybę gauti pajamų aukcione 
parduodant apyvartinius taršos leidimus. 
Atsižvelgiant į suderintą Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos pobūdį, taip pat į Sąjungos 
teikiamą finansavimą klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
pastangoms valstybėse narėse skatinti, 
tikslinga nustatyti naują su šia sritimi 
susijusių ES biudžeto nuosavų išteklių rūšį. 
Šie nuosavi ištekliai turėtų būti pagrįsti 
papildomomis pajamomis, gautomis iš 
valstybių narių aukcionuose parduotinų 
apyvartinių taršos leidimų, įskaitant 
nemokamus pereinamojo laikotarpio 
apyvartinius taršos leidimus energetikos 
sektoriui. Siekiant atsižvelgti į konkrečias 
tam tikroms valstybėms narėms skirtas 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB nuostatas, nustatant nuosavų 
išteklių įnašą apyvartiniai taršos leidimai, 
perskirstyti solidarumo, ekonomikos 
augimo ir tarpusavio jungčių tikslais, taip 
pat inovacijų fondui ir modernizavimo 
fondui skirti apyvartiniai taršos leidimai 
neturėtų būti įtraukiami. Šiuos nuosavus 
išteklius reikėtų nustatyti palaipsniui, kad 
nacionaliniams klimato ir energetikos 
politikos biudžetams nebūtų daromas 
spaudimas (nes 50 % pajamų pagal 
ATLPS direktyvą (Direktyva 2003/87/EB) 
skiriama šiam tikslui) ir kad būtų 
prisidedama prie Sąjungos projektų, 
atitinkančių Sąjungos klimato ir 
energetikos tikslus. Nuosavi ištekliai, 
pagrįsti Europos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistema, taip pat turėtų 
būti apibrėžti taip, kad apimtų 
potencialias papildomas pajamas, kurios 
būtų gaunamos ateityje praplečiant 
ATLPS direktyvos taikymo sritį;

_________________
20 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
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96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 72
Roberts Zīle

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pasiekti tikslą nuo 1990 iki 2030 m. 
bent 40 % sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip 
įsipareigota Paryžiaus klimato susitarime, 
yra Sąjungos prioritetas. Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema yra viena iš pagrindinių priemonių, 
įdiegtų šiam tikslui įgyvendinti, ir suteikia 
galimybę gauti pajamų aukcione 
parduodant apyvartinius taršos leidimus. 
Atsižvelgiant į suderintą Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos pobūdį, taip pat į Sąjungos 
teikiamą finansavimą klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
pastangoms valstybėse narėse skatinti, 
tikslinga nustatyti naują su šia sritimi 
susijusių ES biudžeto nuosavų išteklių rūšį. 
Šie nuosavi ištekliai turėtų būti pagrįsti 
valstybių narių aukcionuose parduotinais 
apyvartiniais taršos leidimais, įskaitant 
nemokamus pereinamojo laikotarpio 
apyvartinius taršos leidimus energetikos 
sektoriui. Siekiant atsižvelgti į konkrečias 
tam tikroms valstybėms narėms skirtas 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB20 nuostatas, nustatant nuosavų 
išteklių įnašą apyvartiniai taršos leidimai, 
perskirstyti solidarumo, ekonomikos 
augimo ir tarpusavio jungčių tikslais, taip 
pat inovacijų fondui ir modernizavimo 
fondui skirti apyvartiniai taršos leidimai 

(8) pasiekti tikslą nuo 1990 iki 2030 m. 
bent 40 % sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip 
įsipareigota Paryžiaus klimato susitarime, 
yra Sąjungos prioritetas. Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema yra viena iš pagrindinių priemonių, 
įdiegtų šiam tikslui įgyvendinti, ir suteikia 
galimybę gauti pajamų aukcione 
parduodant apyvartinius taršos leidimus. 
Atsižvelgiant į suderintą Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos pobūdį, taip pat į Sąjungos 
teikiamą finansavimą klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
pastangoms valstybėse narėse skatinti, 
tikslinga nustatyti naują su šia sritimi 
susijusių ES biudžeto nuosavų išteklių rūšį. 
Šie nuosavi ištekliai turėtų būti pagrįsti 
valstybių narių aukcionuose parduotinais 
apyvartiniais taršos leidimais, įskaitant 
nemokamus pereinamojo laikotarpio 
apyvartinius taršos leidimus energetikos 
sektoriui. Siekiant atsižvelgti į konkrečias 
tam tikroms valstybėms narėms skirtas 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB20 nuostatas, nustatant nuosavų 
išteklių įnašą apyvartiniai taršos leidimai, 
perskirstyti solidarumo, ekonomikos 
augimo ir tarpusavio jungčių tikslais, taip 
pat inovacijų fondui ir modernizavimo 
fondui skirti apyvartiniai taršos leidimai 
neturėtų būti įtraukiami. Perspėja, kad 
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neturėtų būti įtraukiami; ATLPS direktyvos taikymo srities 
praplėtimas į naujus sektorius arba 
geografinius regionus, jeigu tai nebus 
daroma koordinuotai pasauliniu mastu, 
gali pakenkti ES konkurencingumui;

_________________ _________________
20 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

20 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 73
Mario Furore, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pasiekti tikslą nuo 1990 iki 2030 m. 
bent 40 % sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip 
įsipareigota Paryžiaus klimato susitarime, 
yra Sąjungos prioritetas. Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema yra viena iš pagrindinių priemonių, 
įdiegtų šiam tikslui įgyvendinti, ir suteikia 
galimybę gauti pajamų aukcione 
parduodant apyvartinius taršos leidimus. 
Atsižvelgiant į suderintą Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos pobūdį, taip pat į Sąjungos 
teikiamą finansavimą klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
pastangoms valstybėse narėse skatinti, 
tikslinga nustatyti naują su šia sritimi 
susijusių ES biudžeto nuosavų išteklių rūšį. 
Šie nuosavi ištekliai turėtų būti pagrįsti 
valstybių narių aukcionuose parduotinais 
apyvartiniais taršos leidimais, įskaitant 

(8) pasiekti tikslą nuo 1990 iki 2030 m. 
bent 40 % sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip 
įsipareigota Paryžiaus klimato susitarime, 
yra Sąjungos prioritetas. Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema yra viena iš pagrindinių priemonių, 
įdiegtų šiam tikslui įgyvendinti, ir suteikia 
galimybę gauti pajamų aukcione 
parduodant apyvartinius taršos leidimus. 
Atsižvelgiant į suderintą Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos pobūdį, taip pat į Sąjungos 
teikiamą finansavimą klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
pastangoms valstybėse narėse skatinti, 
tikslinga nustatyti naują su šia sritimi 
susijusių ES biudžeto nuosavų išteklių rūšį. 
Šie nuosavi ištekliai turėtų būti pagrįsti 
valstybių narių aukcionuose parduotinais 
apyvartiniais taršos leidimais, įskaitant 
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nemokamus pereinamojo laikotarpio 
apyvartinius taršos leidimus energetikos 
sektoriui. Siekiant atsižvelgti į konkrečias 
tam tikroms valstybėms narėms skirtas 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB20 nuostatas, nustatant nuosavų 
išteklių įnašą apyvartiniai taršos leidimai, 
perskirstyti solidarumo, ekonomikos 
augimo ir tarpusavio jungčių tikslais, taip 
pat inovacijų fondui ir modernizavimo 
fondui skirti apyvartiniai taršos leidimai 
neturėtų būti įtraukiami;

nemokamus pereinamojo laikotarpio 
apyvartinius taršos leidimus energetikos 
sektoriui, ir kartu turės skatinti 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimą 
atsižvelgiant į Žaliojo kurso pasiūlymus ir 
Paryžiaus susitarimą. Siekiant atsižvelgti į 
konkrečias tam tikroms valstybėms narėms 
skirtas Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2003/87/EB20 nuostatas, 
nustatant nuosavų išteklių įnašą 
apyvartiniai taršos leidimai, perskirstyti 
solidarumo, ekonomikos augimo ir 
tarpusavio jungčių tikslais, taip pat 
inovacijų fondui ir modernizavimo fondui 
skirti apyvartiniai taršos leidimai neturėtų 
būti įtraukiami;

_________________ _________________
20 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

20 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

Or. it

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 74
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) reikėtų pažymėti, kad šios 
priemonės tvarumas priklauso nuo ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos leidimų rinkos kainos ir nuo 
metinio aukcionuose parduodamų leidimų 
kiekio, kuris priklauso rinkos stabilumo 
rezervo;

Or. fr
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Pakeitimas 75
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) vadovaujantis Sąjungos plastikų 
strategija, Sąjungos biudžetas gali padėti 
sumažinti taršą plastiko pakuočių 
atliekomis. Nacionaliniu įnašu, 
proporcingu kiekvienoje valstybėje narėje 
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų 
kiekiui, pagrįsti nuosavi ištekliai suteiks 
paskatą mažinti vienkartinių plastikų 
naudojimą, skatins perdirbimą ir žiedinės 
ekonomikos kūrimą. Kartu valstybėms 
narėms, vadovaujantis subsidiarumo 
principu, bus paliekama laisvė imtis 
tinkamiausių priemonių tiems tikslams 
pasiekti;

Išbraukta.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 76
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) vadovaujantis Sąjungos plastikų 
strategija, Sąjungos biudžetas gali padėti 
sumažinti taršą plastiko pakuočių 
atliekomis. Nacionaliniu įnašu, 
proporcingu kiekvienoje valstybėje narėje 
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų 
kiekiui, pagrįsti nuosavi ištekliai suteiks 
paskatą mažinti vienkartinių plastikų 
naudojimą, skatins perdirbimą ir žiedinės 
ekonomikos kūrimą. Kartu valstybėms 

(9) Nacionaliniu įnašu, proporcingu 
kiekvienoje valstybėje narėje neperdirbtų 
plastiko pakuočių atliekų kiekiui, pagrįsti 
nuosavi ištekliai lems didesnes kainas 
vartotojams ir nesuteiks garantijų, kad 
bus mažinamas vienkartinių plastikų 
naudojimas. Tokios alternatyvos kaip 
popieriniai maišeliai galėtų sukelti 
pražūtingas pasekmes aplinkai, pvz., 
miškų naikinimą. Valstybėms narėms, 
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narėms, vadovaujantis subsidiarumo 
principu, bus paliekama laisvė imtis 
tinkamiausių priemonių tiems tikslams 
pasiekti.

vadovaujantis subsidiarumo principu, bus 
paliekama laisvė nustatyti savo fiskalinę 
politiką.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 77
Esther de Lange, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) vadovaujantis Sąjungos plastikų 
strategija, Sąjungos biudžetas gali padėti 
sumažinti taršą plastiko pakuočių 
atliekomis. Nacionaliniu įnašu, 
proporcingu kiekvienoje valstybėje narėje 
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų 
kiekiui, pagrįsti nuosavi ištekliai suteiks 
paskatą mažinti vienkartinių plastikų 
naudojimą, skatins perdirbimą ir žiedinės 
ekonomikos kūrimą. Kartu valstybėms 
narėms, vadovaujantis subsidiarumo 
principu, bus paliekama laisvė imtis 
tinkamiausių priemonių tiems tikslams 
pasiekti;

(9) vadovaujantis Sąjungos plastikų 
strategija, Sąjungos biudžetas gali padėti 
sumažinti taršą plastiko pakuočių 
atliekomis ir pasiekti pakuočių atliekų 
perdirbimo tikslus. Nacionaliniu įnašu, 
proporcingu kiekvienoje valstybėje narėje 
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų 
kiekiui, pagrįsti nuosavi ištekliai suteiks 
paskatą mažinti vienkartinių plastikų 
naudojimą, skatins perdirbimą ir žiedinės 
ekonomikos kūrimą, o jo skatinamasis 
poveikis neturėtų pakenkti prioritetui, 
susijusiam su atliekų susidarymo 
prevencija laikantis atliekų hierarchijos. 
Komisija turėtų nustatyti supaprastintą 
skaičiavimo metodą, taip pat veiksmingą 
registraciją ir kontrolės mechanizmus. 
Kartu valstybėms narėms, vadovaujantis 
subsidiarumo principu, bus paliekama 
laisvė imtis tinkamiausių priemonių tiems 
tikslams pasiekti. Atsižvelgiant į tai, kad 
šie nuosavi ištekliai sudaro principo 
„teršėjas moka“ pagrindą, šiam įnašui 
neturėtų būti taikomi jokie korekcijos 
mechanizmai;

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)
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Pakeitimas 78
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Jungtinei Karalystei taikomos 
sąlygos, kuriomis remiamas lengvatų 
nustatymas, kaip nustatyta 1984 m. 
Fontenblo Europos Vadovų Tarybos 
išvadose, nebegalioja, todėl visi susiję 
korekcijos mechanizmai, kuriais leista 
naudotis Vokietijai, Austrijai, Danijai, 
Švedijai ir Nyderlandams, turėtų būti 
panaikinti, siekiant sąžiningumo ir 
skaidrumo;

Or. en

Pakeitimas 79
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) turėtų būti panaikintos lengvatos 
ir kiti korekcijos mechanizmai;

Or. en

Pakeitimas 80
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) turėtų būti panaikintos lengvatos 
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ir kiti korekcijos mechanizmai;

Or. en

Pakeitimas 81
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) turėtų būti panaikintos lengvatos 
ir kiti korekcijos mechanizmai;

Or. en

Pakeitimas 82
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) turėtų būti panaikintos lengvatos 
ir kiti korekcijos mechanizmai; Atsiradus 
poreikiui, bet kokios lengvatos turi būti 
suteiktos laikinai sumažinant valstybės 
narės GNP pagrįsto vienkartinio įnašo 
sumą taikant ribotą laipsniško tokio 
sumažinimo atsisakymą, kuris bet kuriuo 
atveju neturi trukti ilgiau nei 5 metus;

Or. en

Pakeitimas 83
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) reikėtų atkreipti dėmesį į šios 
priemonės trūkumus, nes nuosavų išteklių 
įnašas būtų proporcingas neperdirbtų 
plastiko pakuočių atliekų kiekiui, apie 
kurį kiekvienais metais pranešama 
Eurostatui;

Or. fr

Pakeitimas 84
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) daugiau nei vienoje valstybėje 
narėje veikiančioms įmonėms Europos 
bendroji rinka yra labai; ES ekonomikos 
gaivinimo paketas, kuris yra DFP 
sudedamoji dalis, turėtų būti gyvybiškai 
svarbus išlaikant šios bendrosios rinkos 
vientisumą; todėl būtų galima apsvarstyti 
galimybę leisti tarptautinėms bendrovėms 
prisidėti prie mūsų ekonomikos gaivinimo 
ir bendrosios rinkos apsaugos įvedant 
bendrosios rinkos rinkliavą; tokia 
rinkliava, kuri nustatoma įvedant 
bendrojoje rinkoje veikiančioms įmonėms 
abonentinį mokestį, būtų renkama kaip 
vienkartiniai įnašai, kurių dydis 
priklausytų nuo įmonės apyvartos ir kuris 
nebūtų taikomas mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 85
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl sprendimo
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9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) įvedus Europos grynojo turto 
mokestį, kuris būtų taikomas 1 % 
turtingiausių gyventojų, būtų galima 
spręsti per didelės turtinės nelygybės 
problemą ir tai būtų aiški Europos 
solidarumo išraiška kovojant su COVID 
epidemiją. Akivaizdu, kad 
pažeidžiamiausios grupės nuo krizės 
nukentėjo neproporcingai, nes dauguma 
daug uždirbančių asmenų vis dar gali 
dirbti iš namų, o turtingieji gali 
pasinaudoti savo turtu ir taip sušvelninti 
sukrėtimo padarinius. Be to, ES mastu 
įvedamas turto mokestis, pagrįstas 
suderintomis mokesčių nuostatomis, 
apribotų turtingų asmenų galimybes slėpti 
mokesčius visoje ES;

Or. en

Pakeitimas 86
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) būtina užtikrinti, kad valstybių 
narių, kurios naudojasi korekcijomis, 
nacionaliniai įnašai staiga labai 
nepadidėtų. Todėl reikia numatyti laikinas 
korekcijas Austrijos, Danijos, Vokietijos, 
Nyderlandų ir Švedijos naudai, 
pereinamuoju laikotarpiu fiksuotąja suma 
sumažinant jų bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis pagrįstus 
įnašus. Iki 2025 m. pabaigos tos 
korekcijos turėtų būti laipsniškai 
panaikintos;

Išbraukta.

Or. fr
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(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 87
Mario Furore, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) būtina užtikrinti, kad valstybių 
narių, kurios naudojasi korekcijomis, 
nacionaliniai įnašai staiga labai 
nepadidėtų. Todėl reikia numatyti laikinas 
korekcijas Austrijos, Danijos, Vokietijos, 
Nyderlandų ir Švedijos naudai, 
pereinamuoju laikotarpiu fiksuotąja suma 
sumažinant jų bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis pagrįstus 
įnašus. Iki 2025 m. pabaigos tos 
korekcijos turėtų būti laipsniškai 
panaikintos;

Išbraukta.

Or. it

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 88
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) būtina užtikrinti, kad valstybių 
narių, kurios naudojasi korekcijomis, 
nacionaliniai įnašai staiga labai 
nepadidėtų. Todėl reikia numatyti laikinas 
korekcijas Austrijos, Danijos, Vokietijos, 
Nyderlandų ir Švedijos naudai, 
pereinamuoju laikotarpiu fiksuotąja suma 
sumažinant jų bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis pagrįstus 

Išbraukta.
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įnašus. Iki 2025 m. pabaigos tos 
korekcijos turėtų būti laipsniškai 
panaikintos;

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 89
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) būtina užtikrinti, kad valstybių 
narių, kurios naudojasi korekcijomis, 
nacionaliniai įnašai staiga labai 
nepadidėtų. Todėl reikia numatyti laikinas 
korekcijas Austrijos, Danijos, Vokietijos, 
Nyderlandų ir Švedijos naudai, 
pereinamuoju laikotarpiu fiksuotąja suma 
sumažinant jų bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis pagrįstus 
įnašus. Iki 2025 m. pabaigos tos 
korekcijos turėtų būti laipsniškai 
panaikintos;

Išbraukta.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 90
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) būtina užtikrinti, kad valstybių 
narių, kurios naudojasi korekcijomis, 
nacionaliniai įnašai staiga labai 
nepadidėtų. Todėl reikia numatyti laikinas 

(10) būtina numatyti korekcijas 
Austrijos, Danijos, Vokietijos, Nyderlandų 
ir Švedijos naudai, fiksuotąja suma 
sumažinant jų bendrosiomis 
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korekcijas Austrijos, Danijos, Vokietijos, 
Nyderlandų ir Švedijos naudai, 
pereinamuoju laikotarpiu fiksuotąja suma 
sumažinant jų bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis pagrįstus 
įnašus. Iki 2025 m. pabaigos tos 
korekcijos turėtų būti laipsniškai 
panaikintos;

nacionalinėmis pajamomis pagrįstus 
įnašus.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 91
Angelika Winzig

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) būtina užtikrinti, kad valstybių 
narių, kurios naudojasi korekcijomis, 
nacionaliniai įnašai staiga labai nepadidėtų. 
Todėl reikia numatyti laikinas korekcijas 
Austrijos, Danijos, Vokietijos, Nyderlandų 
ir Švedijos naudai, pereinamuoju 
laikotarpiu fiksuotąja suma sumažinant jų 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus. Iki 2025 m. pabaigos tos 
korekcijos turėtų būti laipsniškai 
panaikintos;

(10) būtina užtikrinti, kad valstybių 
narių, kurios naudojasi korekcijomis, 
nacionaliniai įnašai staiga labai nepadidėtų. 
Todėl reikia numatyti korekcijas Austrijos, 
Danijos, Vokietijos, Nyderlandų ir 
Švedijos naudai, pereinamuoju laikotarpiu 
fiksuotąja suma sumažinant jų 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(10) būtina užtikrinti, kad valstybių 
narių, kurios naudojasi korekcijomis, 
nacionaliniai įnašai staiga labai nepadidėtų. 
Todėl reikia numatyti laikinas korekcijas 
Austrijos, Danijos, Vokietijos, Nyderlandų 
ir Švedijos naudai, pereinamuoju 
laikotarpiu fiksuotąja suma sumažinant jų 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus. Iki 2025 m. pabaigos tos 
korekcijos turėtų būti laipsniškai 
panaikintos;

(10) būtina užtikrinti, kad valstybių 
narių, kurios naudojasi korekcijomis, 
nacionaliniai įnašai staiga labai nepadidėtų. 
Todėl reikia numatyti laikinas korekcijas 
Austrijos, Danijos, Vokietijos, Nyderlandų 
ir Švedijos naudai, pereinamuoju 
laikotarpiu fiksuotąja suma sumažinant jų 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 93
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant piliečius toliau geriau 
informuoti apie veiksmus, kurių ES imasi 
siekdama kuo labiau sumažinti COVID-
19 pandemijos sukeltą neigiamą poveikį 
Europos ekonomikai, reikėtų parengti 
geresnį komunikacijos planą;

Or. en

Pakeitimas 94
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) 20 % valstybių narių tradiciniams 
nuosaviems ištekliams surinktų lėšų, kurios 
pasiliekamos kaip surinkimo išlaidos, yra 
didelė į Sąjungos biudžetą nepatenkanti 

(11) 20 % valstybių narių tradiciniams 
nuosaviems ištekliams surinktų lėšų, kurios 
pasiliekamos kaip surinkimo išlaidos, yra 
didelė į Sąjungos biudžetą nepatenkanti 
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nuosavų išteklių dalis. Tradicinių nuosavų 
išteklių surinkimo išlaidų, kurias pasilieka 
valstybės narės, dalis turėtų būti ne 20 %, 
o 10 %, kokia ir buvo iš pradžių, kad 
finansinė parama muitinių įrangai, 
darbuotojams ir informacijai būtų geriau 
suderinta su faktinėmis išlaidomis ir 
poreikiais.

nuosavų išteklių dalis. Turėtų būti 
išlaikyta dabartinė 20 % tradicinių 
nuosavų išteklių surinkimo išlaidų, kurias 
pasilieka valstybės narės, dalis.

Or. fr

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 95
Alfred Sant

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) 20 % valstybių narių tradiciniams 
nuosaviems ištekliams surinktų lėšų, kurios 
pasiliekamos kaip surinkimo išlaidos, yra 
didelė į Sąjungos biudžetą nepatenkanti 
nuosavų išteklių dalis. Tradicinių nuosavų 
išteklių surinkimo išlaidų, kurias pasilieka 
valstybės narės, dalis turėtų būti ne 20 %, o 
10 %, kokia ir buvo iš pradžių, kad 
finansinė parama muitinių įrangai, 
darbuotojams ir informacijai būtų geriau 
suderinta su faktinėmis išlaidomis ir 
poreikiais;

(11) 20 % valstybių narių tradiciniams 
nuosaviems ištekliams surinktų lėšų, kurios 
pasiliekamos kaip surinkimo išlaidos, yra 
didelė į Sąjungos biudžetą nepatenkanti 
nuosavų išteklių dalis. Tradicinių nuosavų 
išteklių surinkimo išlaidų, kurias pasilieka 
valstybės narės, dalis turėtų būti ne 20 %, o 
10 %, kokia ir buvo iš pradžių, kad 
finansinė parama muitinių įrangai, 
darbuotojams ir informacijai būtų geriau 
suderinta su faktinėmis išlaidomis ir 
poreikiais. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad 
mokesčių sistemų administravimo 
pridėtinės išlaidos mažoms valstybėms 
narėms proporcingai yra didesnės, 
palyginti su didesnėmis šalimis, visose 
valstybėse narėse reikėtų atlikti išlaidų ir 
mokesčių naudingumo auditą, kad būtų 
nustatyti mokesčių surinkimo išlaidų 
skirtumai. Į tokio audito rezultatus reikės 
atsižvelgti įgyvendinant nurodytą 
korekciją;

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)
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Pakeitimas 96
Victor Negrescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 311 straipsnio ketvirtoje 
pastraipoje nustatyta, kad Taryba turi 
patvirtinti Sąjungos nuosavų išteklių 
sistemos įgyvendinimo priemones. Tokios 
priemonės turėtų apimti visų rūšių 
nuosaviems ištekliams taikomas bendro ir 
techninio pobūdžio nuostatas, kurių 
tinkama parlamentinė priežiūra yra itin 
svarbi. Tos priemonės turėtų apimti 
išsamias taisykles dėl 2 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų teiktinų nuosavų išteklių sumų 
nustatymo, įskaitant taikomus 2 straipsnio 
1 dalies b–e punktuose nurodytus nuosavų 
išteklių pareikalavimo tarifus, su 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
susijusius techninius klausimus, nuosavų 
išteklių surinkimo kontrolės ir priežiūros 
nuostatas ir tvarką, įskaitant taisykles dėl 
patikrinimų ir dėl pareigūnų ir kitų 
tarnautojų, Komisijos įgaliotų atlikti 
patikrinimus, įgaliojimų, ir visus 
atitinkamus ataskaitų teikimo reikalavimus;

(12) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 311 straipsnio ketvirtoje 
pastraipoje nustatyta, kad Taryba turi 
patvirtinti Sąjungos nuosavų išteklių 
sistemos įgyvendinimo priemones. Tokios 
priemonės turėtų apimti visų rūšių 
nuosaviems ištekliams taikomas bendro ir 
techninio pobūdžio nuostatas, kurių 
tinkama parlamentinė priežiūra yra itin 
svarbi. Tos priemonės turėtų apimti 
išsamias taisykles dėl 2 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų teiktinų nuosavų išteklių sumų 
nustatymo, įskaitant taikomus 2 straipsnio 
1 dalies b–e punktuose nurodytus nuosavų 
išteklių pareikalavimo tarifus, su 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
susijusius techninius klausimus, nuosavų 
išteklių surinkimo kontrolės ir priežiūros 
nuostatas ir tvarką, įskaitant taisykles dėl 
patikrinimų ir dėl pareigūnų ir kitų 
tarnautojų, Komisijos įgaliotų atlikti 
patikrinimus, įgaliojimų, ir visus 
atitinkamus ataskaitų teikimo reikalavimus. 
Reikėtų numatyti metinę Europos 
Parlamentui teikiamą ataskaitą, kurioje 
būtų pateikta išsami informacija apie 
nuosavų išteklių sistemą ir jos indėlį į ES 
biudžetą;

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 97
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
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12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 311 straipsnio ketvirtoje 
pastraipoje nustatyta, kad Taryba turi 
patvirtinti Sąjungos nuosavų išteklių 
sistemos įgyvendinimo priemones. Tokios 
priemonės turėtų apimti visų rūšių 
nuosaviems ištekliams taikomas bendro ir 
techninio pobūdžio nuostatas, kurių 
tinkama parlamentinė priežiūra yra itin 
svarbi. Tos priemonės turėtų apimti 
išsamias taisykles dėl 2 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų teiktinų nuosavų išteklių sumų 
nustatymo, įskaitant taikomus 2 straipsnio 
1 dalies b–e punktuose nurodytus nuosavų 
išteklių pareikalavimo tarifus, su 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
susijusius techninius klausimus, nuosavų 
išteklių surinkimo kontrolės ir priežiūros 
nuostatas ir tvarką, įskaitant taisykles dėl 
patikrinimų ir dėl pareigūnų ir kitų 
tarnautojų, Komisijos įgaliotų atlikti 
patikrinimus, įgaliojimų, ir visus 
atitinkamus ataskaitų teikimo reikalavimus;

(12) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 311 straipsnio ketvirtoje 
pastraipoje nustatyta, kad Taryba turi 
patvirtinti Sąjungos nuosavų išteklių 
sistemos įgyvendinimo priemones. Tokios 
priemonės turėtų apimti visų rūšių 
nuosaviems ištekliams taikomas bendro ir 
techninio pobūdžio nuostatas, kurių 
tinkamas parlamentinis tikinimas yra itin 
svarbus. Tos priemonės turėtų apimti 
išsamias taisykles dėl 2 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų teiktinų nuosavų išteklių sumų 
nustatymo, įskaitant taikomus 2 straipsnio 
1 dalies b–e punktuose nurodytus nuosavų 
išteklių pareikalavimo tarifus, su 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
susijusius techninius klausimus, nuosavų 
išteklių surinkimo kontrolės ir priežiūros 
nuostatas ir tvarką, įskaitant taisykles dėl 
patikrinimų ir dėl pareigūnų ir kitų 
tarnautojų, Komisijos įgaliotų atlikti 
patikrinimus, įgaliojimų, ir visus 
atitinkamus ataskaitų teikimo reikalavimus;

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 98
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad Europos plėtros fondą būtų 
galima įtraukti į ES biudžetą, sprendime 
dėl nuosavų išteklių nustatytas viršutines 
ribas reikės padidinti. Siekiant užtikrinti, 
kad Sąjunga bet kokiomis aplinkybėmis – 
net ir esant ekonomikos nuosmukiui – 
galėtų įvykdyti savo finansinius 

(13) kad Europos plėtros fondą būtų 
galima įtraukti į ES biudžetą, sprendime 
dėl nuosavų išteklių nustatytų viršutinių 
ribų nereikėtų padidinti. Esant 
ekonomikos nuosmukiui, ES turi taupyti ir 
nustatyti aiškius politikos prioritetus. 
Šiomis aplinkybėmis pagalba vystomajam 
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įsipareigojimus, būtina palikti pakankamą 
maržą tarp mokėjimų ir nuosavų išteklių 
viršutinės ribos.

bendradarbiavimui nėra aiškiai 
įvardijamas kaip politinis prioritetas.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2020)0445)

Pakeitimas 99
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant išlaikyti pakankamą maržą 
pagal sprendime dėl nuosavų išteklių 
nustatytas viršutines ribas, kad Sąjunga 
galėtų įvykdyti visus savo finansinius ir 
neapibrėžtuosius įsipareigojimus, kurių 
terminas sueina konkrečiais metais, 
sprendime dėl nuosavų išteklių nustatytas 
mokėjimų asignavimų viršutines ribas 
reikėtų padidinti iki 1,40 %, o 
įsipareigojimų asignavimų viršutines ribas 
iki 1,46 % valstybių narių bendrųjų 
nacionalinių pajamų rinkos kainomis;

(13a) siekiant išlaikyti pakankamą maržą 
pagal sprendime dėl nuosavų išteklių 
nustatytas viršutines ribas, kad Sąjunga 
galėtų įvykdyti visus savo finansinius ir 
neapibrėžtuosius įsipareigojimus, kurių 
terminas sueina konkrečiais metais, 
sprendime dėl nuosavų išteklių nustatytas 
mokėjimų asignavimų viršutines ribas 
reikėtų padidinti iki 2 %, o įsipareigojimų 
asignavimų viršutines ribas iki 2,06 % 
valstybių narių bendrųjų nacionalinių 
pajamų rinkos kainomis;

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2020)0445)

Pakeitimas 100
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) šiame sprendime visos pinigų 
sumos turėtų būti nurodytos eurais;

(15) šiame sprendime visos pinigų 
sumos turėtų būti nurodytos eurais, jeigu 
euras dar bus naudojamas kaip valiuta 
įgyvendinant sprendimą;



AM\1210502LT.docx 51/81 PE655.682v01-00

LT

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 101
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti perėjimą prie 
patikslintos nuosavų išteklių sistemos, 
kuris sutaptų su finansiniais metais, šis 
sprendimas turėtų būti taikomas nuo 
2021 m. sausio 1 d. Tačiau nuostatos, 
susijusios su bendra konsoliduotąja pelno 
mokesčio baze pagrįstu įnašu, neturėtų 
būti taikomos atgaline data ir jų taikymas 
turėtų būti atidėtas atsižvelgiant į tai, kad 
Sąjungos taisyklės dėl bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 
dar nepriimtos,

Išbraukta.

Or. fr

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 102
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti perėjimą prie 
patikslintos nuosavų išteklių sistemos, 
kuris sutaptų su finansiniais metais, šis 
sprendimas turėtų būti taikomas nuo 
2021 m. sausio 1 d. Tačiau nuostatos, 
susijusios su bendra konsoliduotąja pelno 
mokesčio baze pagrįstu įnašu, neturėtų 
būti taikomos atgaline data ir jų taikymas 

(16) siekiant užtikrinti perėjimą prie 
patikslintos nuosavų išteklių sistemos, 
kuris sutaptų su finansiniais metais, šis 
sprendimas turėtų būti taikomas nuo 
2021 m. sausio 1 d.
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turėtų būti atidėtas atsižvelgiant į tai, kad 
Sąjungos taisyklės dėl bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 
dar nepriimtos,

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 103
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) 2011 m. rugsėjo mėn. Europos 
Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos 
COM(2011) 594, kuriuo siekė sukurti 
finansinių sandorių mokestį (FSM): 
0,1 % mokestis akcijoms ir obligacijoms, 
ir 0,01 % mokestis išvestinėms 
finansinėms priemonėms, kuris turėjo 
įsigalioti 2014 m. sausio 1 d. ir kurio 
pajamos turėjo patekti į ES biudžetą. 
Nepaisant „Brexit‘o“ ir ekonomikos 
krizės, šis mokestis kasmet galėtų duoti 
daugiau nei 50 mlrd. EUR pajamų, kurios 
būtų labai naudingos grąžinant 500 mlrd. 
bendros skolos palūkanas ir kapitalą ir 
išlaisvinant papildomus 30 mlrd. EUR 
investicijoms į ES politiką, pvz., žaliąjį 
kursą, skaitmeninimo transformaciją ir 
mokslinius tyrimus, kartu nepadidinant 
nacionalinių įnašų;

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant ekonomikos krizės, susijusios su COVID-19, finansų rinkos yra aktyvios (2020 m. 
balandžio – gegužės mėn. apimtis padidėjo 45 %, palyginti su paskutinių dešimties metų 
vidurkiu).

Pakeitimas 104
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienodo pareikalavimo tarifo 
taikymas pajamų iš pridėtinės vertės 
mokesčio, surinktų iš standartiniu tarifu 
apmokestinamų tiekimo operacijų ir 
padalytų iš nacionalinio standartinio 
PVM tarifo, daliai. Faktinis 
pareikalavimo tarifas neviršija 2 %;

Išbraukta.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 105
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vienodo pareikalavimo tarifo 
taikymas apmokestinamojo pelno daliai, 
priskirtai kiekvienai valstybei narei pagal 
Sąjungos taisykles dėl bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės. 
Faktinis pareikalavimo tarifas neviršija 6 
%;

Išbraukta.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 106
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vienodo pareikalavimo tarifo 
taikymas apmokestinamojo pelno daliai, 
priskirtai kiekvienai valstybei narei pagal 
Sąjungos taisykles dėl bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės. 
Faktinis pareikalavimo tarifas neviršija 
6 %;

Išbraukta.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 107
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vienodo pareikalavimo tarifo 
taikymas sumai, kurią sudaro pajamos, 
gautos iš Direktyvos 2003/87/EB 
10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų 
aukcionuose parduotinų apyvartinių 
taršos leidimų, ir nemokamų pereinamojo 
laikotarpio apyvartinių taršos leidimų 
energetikos sektoriui modernizuoti rinkos 
vertė, kaip nustatyta tos direktyvos 
10c straipsnio 3 dalyje. Faktinis 
pareikalavimo tarifas neviršija 30 %;

Išbraukta.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 108
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vienodo pareikalavimo tarifo 
taikymas sumai, kurią sudaro pajamos, 
gautos iš Direktyvos 2003/87/EB 
10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų 
aukcionuose parduotinų apyvartinių 
taršos leidimų, ir nemokamų pereinamojo 
laikotarpio apyvartinių taršos leidimų 
energetikos sektoriui modernizuoti rinkos 
vertė, kaip nustatyta tos direktyvos 
10c straipsnio 3 dalyje. Faktinis 
pareikalavimo tarifas neviršija 30 %;

Išbraukta.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 109
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vienodo pareikalavimo tarifo 
taikymas sumai, kurią sudaro pajamos, 
gautos iš Direktyvos 2003/87/EB 
10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų 
aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos 
leidimų, ir nemokamų pereinamojo 
laikotarpio apyvartinių taršos leidimų 
energetikos sektoriui modernizuoti rinkos 
vertė, kaip nustatyta tos direktyvos 
10c straipsnio 3 dalyje. Faktinis 
pareikalavimo tarifas neviršija 30 %;

d) vienodo pareikalavimo tarifo 
taikymas sumai, kurią sudaro pajamos, 
gautos iš Direktyvos 2003/87/EB 
10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų 
aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos 
leidimų, ir nemokamų pereinamojo 
laikotarpio apyvartinių taršos leidimų 
energetikos sektoriui modernizuoti rinkos 
vertė, kaip nustatyta tos direktyvos 
10c straipsnio 3 dalyje. Faktinis 
pareikalavimo tarifas neviršija 50 %; 
pajamų padidėjimas, kurį lemia bet koks 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos taikymo srities praplėtimas 
papildomiems sektoriams ir regionams po 
2021 m. sausio 1 d.; faktinis 
pareikalavimo tarifas neviršija 100 %;

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)
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Pakeitimas 110
Esther de Lange, Peter Liese

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vienodo pareikalavimo tarifo 
taikymas sumai, kurią sudaro pajamos, 
gautos iš Direktyvos 2003/87/EB 
10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų 
aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos 
leidimų, ir nemokamų pereinamojo 
laikotarpio apyvartinių taršos leidimų 
energetikos sektoriui modernizuoti rinkos 
vertė, kaip nustatyta tos direktyvos 
10c straipsnio 3 dalyje. Faktinis 
pareikalavimo tarifas neviršija 30 %;

d) vienodo pareikalavimo tarifo 
taikymas sumai, kurią sudaro pajamos, 
gautos iš Direktyvos 2003/87/EB 
10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų 
aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos 
leidimų, ir nemokamų pereinamojo 
laikotarpio apyvartinių taršos leidimų 
energetikos sektoriui modernizuoti rinkos 
vertė, kaip nustatyta tos direktyvos 
10c straipsnio 3 dalyje. Faktinis 
pareikalavimo tarifas apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į ankstesnio ataskaitinio 
laikotarpio, kuris bus nustatytas, vidurkio 
perviršį.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 111
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vienodo pareikalavimo tarifo 
taikymas neperdirbtų plastiko pakuočių 
atliekų svoriui. Faktinis pareikalavimo 
tarifas neviršija 1 EUR už kilogramą;

Išbraukta.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)
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Pakeitimas 112
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vienodo pareikalavimo tarifo 
taikymas neperdirbtų plastiko pakuočių 
atliekų svoriui. Faktinis pareikalavimo 
tarifas neviršija 1 EUR už kilogramą;

Išbraukta.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 113
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vienodo pareikalavimo tarifo 
taikymas neperdirbtų plastiko pakuočių 
atliekų svoriui. Faktinis pareikalavimo 
tarifas neviršija 1 EUR už kilogramą;

e) vienodo pareikalavimo tarifo 
taikymas neperdirbtų plastiko pakuočių 
atliekų svoriui. Faktinis pareikalavimo 
tarifas neviršija 2 EUR už kilogramą;

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 114
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) vienodo pareikalavimo tarifo 
taikymas kiekvienoje valstybėje narėje 
surinktoms pajamoms pagal Sąjungos 
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taisykles dėl Europos grynojo turto 
mokesčio;

Or. en

Pakeitimas 115
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pajamos, gautos iš ES žibalo 
mokesčio, nustatyto Komisijos pasiūlyme 
[.../...]; faktinis pareikalavimo tarifas 
neviršija 100 %;

Or. en

Pakeitimas 116
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) finansinių sandorių mokesčio 
įvedimas;

Or. en

Pakeitimas 117
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) vienodo pareikalavimo tarifo 
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taikymas kiekvienoje valstybėje narėje 
gautoms pajamoms pagal Sąjungos 
taisykles dėl bendrosios rinkos rinkliavos, 
kuri kasmet mokama kaip vienkartinė 
suma už naudojimąsi bendrąja rinka ir 
kurios dydis nustatomas atsižvelgiant į 
įmonių apyvartą;

Or. en

Pakeitimas 118
David Cormand, Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) pajamos, gautos iš ES kapitalo 
mokesčio, taikomo asmenims, kurių 
asmeninis kapitalas yra didesnis nei 
2 mln. EUR pagal Komisijos pasiūlymą 
[.../...]; faktinis pareikalavimo tarifas 
neviršija 100 %;

Or. en

Pakeitimas 119
Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) skaitmeninio mokesčio įvedimas;

Or. en

Pakeitimas 120
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Pierre Larrouturou
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) finansinių sandorių mokestis, 
kuris turi būti įvestas pagal Tarybos 
direktyvą (ES) Nr. [.../...], pagrįstas 
pasiūlyme dėl Tarybos direktyvos 
COM(2011) 594 nustatyta taikymo sritimi 
ir tarifais, o vienodo pareikalavimo tarifų 
taikymas apima sumos dalį, neviršijančią 
minimalių toje direktyvoje nustatytų 
tarifų, įskaitant minimalų 0,1 % mokesčio 
tarifą prekybai akcijomis ir obligacijomis, 
ir minimalų 0,01 % mokesčio tarifą 
išvestinių priemonių sutartims, pvz., 
pasirinkimo sandoriams, būsimiesiems 
sandoriams, sandoriams dėl kainų 
skirtumo arba palūkanų normų 
apsikeitimo sandoriams, atitinkantiems 
„pagrindinį variklį“, dėl kurio susitarta 
2016 m. spalio 25 d. Prekybos klausimų 
darbo grupės posėdyje, kuris apima 
gyvenamosios vietos ir sudarymo 
principus, siekiant kuo labiau sumažinti 
mokesčių slėpimą; ši nuosavų išteklių 
rūšis, jei ji bus laikinai įgyvendinama 
laikantis tvirtesnio bendradarbiavimo, 
nedaro poveikio valstybėms narėms, 
kurios nedalyvauja tvirtesnio 
bendradarbiavimo veikloje;

Or. en

Pagrindimas

Pozicijos keičiasi.

Vokietijos finansų ministras balandžio mėn. pasakė, kad, jo manymu, artimiausioje ateityje 
bus susitarta, ir paprašė Komisijos atverti FSM derybas platesniam šalių ratui, palyginti su 
dabartinėmis dešimčia šalių, kurios derasi dėl FSM. Austrijos finansų ministras kritikavo 
FSM, teigdamas, kad jis bus per silpnas ir nebus taikomas itin aktyviai prekybai ir 
išvestinėms finansinėms priemonėms. Jis įspėjo, kad Austrija gali palikti šalių, dirbančių su 
FSM, grupę, jei šis silpnas pasiūlymas bus toliau įgyvendinamas. Kitos šalys taip pat 
pasitraukia: šiais metais Lenkijos ministras pirmininkas „Financial Times“ interviu pritarė 
trims ištekliams, įskaitant FSM.
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Pakeitimas 121
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) 90 % Europos Centrinio Banko 
generuotų pajamų, vykdant valiutos 
emisiją ir laikant indėlius, kurie 
naudojami finansuojant iniciatyvas, 
susijusias tik su euro zonoje 
dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis;

Or. en

Pakeitimas 122
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vienodo pareikalavimo tarifo, 
nustatytino pagal biudžeto procedūrą, 
atsižvelgiant į visų kitų pajamų bendrą 
sumą, taikymas visų valstybių narių 
bendrųjų nacionalinių pajamų sumai.

Išbraukta.

Or. fr

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 123
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmos pastraipos c punktą, 
vienodas pareikalavimo tarifas taikomas 

Išbraukta.
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tik mokesčių mokėtojų, kuriems 
privalomos Sąjungos taisyklės dėl bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės, 
pelnui.

Or. fr

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 124
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmos pastraipos c punktą, 
vienodas pareikalavimo tarifas taikomas 
tik mokesčių mokėtojų, kuriems 
privalomos Sąjungos taisyklės dėl bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės, 
pelnui.

Išbraukta.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 125
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmos pastraipos c punktą, 
vienodas pareikalavimo tarifas taikomas 
tik mokesčių mokėtojų, kuriems 
privalomos Sąjungos taisyklės dėl bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės, 
pelnui.

Išbraukta.

Or. en
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(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 126
Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant pirmos pastraipos f punktą, 
vienodas pareikalavimo tarifas taikomas 
kiekvienos valstybės narės bendrosioms 
nacionalinėmis pajamoms.

Išbraukta.

Or. fr

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 127
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Austrijai taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 110 mln. 
EUR 2021 m., 88 mln. EUR 2022 m., 
66 mln. EUR 2023 m., 44 mln. EUR 
2024 m. ir 22 mln. EUR 2025 m. Danijai 
taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 118 mln. 
EUR 2021 m., 94 mln. EUR 2022 m., 
71 mln. EUR 2023 m., 47 mln. EUR 
2024 m. ir 24 mln. EUR 2025 m. 
Vokietijai taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 2 799 mln. 
EUR 2021 m., 2 239 mln. EUR 2022 m., 
1 679 mln. EUR 2023 m., 1 119 mln. EUR 
2024 m. ir 560 mln. EUR 2025 m. 

Išbraukta.
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Nyderlandams taikomas bendras jų 
metinio bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįsto įnašo sumažinimas 
1 259 mln. EUR 2021 m., 1 007 mln. EUR 
2022 m., 755 mln. EUR 2023 m., 
503 mln. EUR 2024 m. ir 252 mln. EUR 
2025 m. Švedijai taikomas bendras jos 
metinio bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįsto įnašo sumažinimas 
578 mln. EUR 2021 m., 462 mln. EUR 
2022 m., 347 mln. EUR 2023 m., 
231 mln. EUR 2024 m. ir 116 mln. EUR 
2025 m. Šios sumos nustatomos 2018 m. 
kainomis ir koreguojamos pagal 
galiojančias kainas taikant Komisijos 
pateiktą naujausią biudžeto projekto 
rengimo metu turimą Sąjungai skirtą 
bendrojo vidaus produkto defliatorių, 
išreikštą eurais. Šiuos bendruosius 
sumažinimus finansuoja visos valstybės 
narės.

Or. fr

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 128
Mario Furore, Tiziana Beghin

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Austrijai taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 110 mln. 
EUR 2021 m., 88 mln. EUR 2022 m., 
66 mln. EUR 2023 m., 44 mln. EUR 
2024 m. ir 22 mln. EUR 2025 m. Danijai 
taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 118 mln. 
EUR 2021 m., 94 mln. EUR 2022 m., 
71 mln. EUR 2023 m., 47 mln. EUR 
2024 m. ir 24 mln. EUR 2025 m. 
Vokietijai taikomas bendras jos metinio 

Išbraukta.
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bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 2 799 mln. 
EUR 2021 m., 2 239 mln. EUR 2022 m., 
1 679 mln. EUR 2023 m., 1 119 mln. EUR 
2024 m. ir 560 mln. EUR 2025 m. 
Nyderlandams taikomas bendras jų 
metinio bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįsto įnašo sumažinimas 
1 259 mln. EUR 2021 m., 1 007 mln. EUR 
2022 m., 755 mln. EUR 2023 m., 
503 mln. EUR 2024 m. ir 252 mln. EUR 
2025 m. Švedijai taikomas bendras jos 
metinio bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįsto įnašo sumažinimas 
578 mln. EUR 2021 m., 462 mln. EUR 
2022 m., 347 mln. EUR 2023 m., 
231 mln. EUR 2024 m. ir 116 mln. EUR 
2025 m. Šios sumos nustatomos 2018 m. 
kainomis ir koreguojamos pagal 
galiojančias kainas taikant Komisijos 
pateiktą naujausią biudžeto projekto 
rengimo metu turimą Sąjungai skirtą 
bendrojo vidaus produkto defliatorių, 
išreikštą eurais. Šiuos bendruosius 
sumažinimus finansuoja visos valstybės 
narės.

Or. it

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 129
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Austrijai taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 110 mln. 
EUR 2021 m., 88 mln. EUR 2022 m., 
66 mln. EUR 2023 m., 44 mln. EUR 
2024 m. ir 22 mln. EUR 2025 m. Danijai 
taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 

Išbraukta.
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pagrįsto įnašo sumažinimas 118 mln. 
EUR 2021 m., 94 mln. EUR 2022 m., 
71 mln. EUR 2023 m., 47 mln. EUR 
2024 m. ir 24 mln. EUR 2025 m. 
Vokietijai taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 2 799 mln. 
EUR 2021 m., 2 239 mln. EUR 2022 m., 
1 679 mln. EUR 2023 m., 1 119 mln. EUR 
2024 m. ir 560 mln. EUR 2025 m. 
Nyderlandams taikomas bendras jų 
metinio bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįsto įnašo sumažinimas 
1 259 mln. EUR 2021 m., 1 007 mln. EUR 
2022 m., 755 mln. EUR 2023 m., 
503 mln. EUR 2024 m. ir 252 mln. EUR 
2025 m. Švedijai taikomas bendras jos 
metinio bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįsto įnašo sumažinimas 
578 mln. EUR 2021 m., 462 mln. EUR 
2022 m., 347 mln. EUR 2023 m., 
231 mln. EUR 2024 m. ir 116 mln. EUR 
2025 m. Šios sumos nustatomos 2018 m. 
kainomis ir koreguojamos pagal 
galiojančias kainas taikant Komisijos 
pateiktą naujausią biudžeto projekto 
rengimo metu turimą Sąjungai skirtą 
bendrojo vidaus produkto defliatorių, 
išreikštą eurais. Šiuos bendruosius 
sumažinimus finansuoja visos valstybės 
narės.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 130
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Austrijai taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 

Išbraukta.
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pagrįsto įnašo sumažinimas 110 mln. 
EUR 2021 m., 88 mln. EUR 2022 m., 
66 mln. EUR 2023 m., 44 mln. EUR 
2024 m. ir 22 mln. EUR 2025 m. Danijai 
taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 118 mln. 
EUR 2021 m., 94 mln. EUR 2022 m., 
71 mln. EUR 2023 m., 47 mln. EUR 
2024 m. ir 24 mln. EUR 2025 m. 
Vokietijai taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 2 799 mln. 
EUR 2021 m., 2 239 mln. EUR 2022 m., 
1 679 mln. EUR 2023 m., 1 119 mln. EUR 
2024 m. ir 560 mln. EUR 2025 m. 
Nyderlandams taikomas bendras jų 
metinio bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįsto įnašo sumažinimas 
1 259 mln. EUR 2021 m., 1 007 mln. EUR 
2022 m., 755 mln. EUR 2023 m., 
503 mln. EUR 2024 m. ir 252 mln. EUR 
2025 m. Švedijai taikomas bendras jos 
metinio bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįsto įnašo sumažinimas 
578 mln. EUR 2021 m., 462 mln. EUR 
2022 m., 347 mln. EUR 2023 m., 
231 mln. EUR 2024 m. ir 116 mln. EUR 
2025 m. Šios sumos nustatomos 2018 m. 
kainomis ir koreguojamos pagal 
galiojančias kainas taikant Komisijos 
pateiktą naujausią biudžeto projekto 
rengimo metu turimą Sąjungai skirtą 
bendrojo vidaus produkto defliatorių, 
išreikštą eurais. Šiuos bendruosius 
sumažinimus finansuoja visos valstybės 
narės.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 131
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
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2 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Austrijai taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 110 mln. 
EUR 2021 m., 88 mln. EUR 2022 m., 
66 mln. EUR 2023 m., 44 mln. EUR 
2024 m. ir 22 mln. EUR 2025 m. Danijai 
taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 118 mln. 
EUR 2021 m., 94 mln. EUR 2022 m., 
71 mln. EUR 2023 m., 47 mln. EUR 
2024 m. ir 24 mln. EUR 2025 m. 
Vokietijai taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 2 799 mln. 
EUR 2021 m., 2 239 mln. EUR 2022 m., 
1 679 mln. EUR 2023 m., 1 119 mln. EUR 
2024 m. ir 560 mln. EUR 2025 m. 
Nyderlandams taikomas bendras jų 
metinio bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįsto įnašo sumažinimas 
1 259 mln. EUR 2021 m., 1 007 mln. EUR 
2022 m., 755 mln. EUR 2023 m., 
503 mln. EUR 2024 m. ir 252 mln. EUR 
2025 m. Švedijai taikomas bendras jos 
metinio bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįsto įnašo sumažinimas 
578 mln. EUR 2021 m., 462 mln. EUR 
2022 m., 347 mln. EUR 2023 m., 
231 mln. EUR 2024 m. ir 116 mln. EUR 
2025 m. Šios sumos nustatomos 2018 m. 
kainomis ir koreguojamos pagal 
galiojančias kainas taikant Komisijos 
pateiktą naujausią biudžeto projekto 
rengimo metu turimą Sąjungai skirtą 
bendrojo vidaus produkto defliatorių, 
išreikštą eurais. Šiuos bendruosius 
sumažinimus finansuoja visos valstybės 
narės.

Išbraukta.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)
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Pakeitimas 132
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Austrijai taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 110 mln. 
EUR 2021 m., 88 mln. EUR 2022 m., 
66 mln. EUR 2023 m., 44 mln. EUR 
2024 m. ir 22 mln. EUR 2025 m. Danijai 
taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 118 mln. 
EUR 2021 m., 94 mln. EUR 2022 m., 
71 mln. EUR 2023 m., 47 mln. EUR 
2024 m. ir 24 mln. EUR 2025 m. 
Vokietijai taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 2 799 mln. 
EUR 2021 m., 2 239 mln. EUR 2022 m., 
1 679 mln. EUR 2023 m., 1 119 mln. EUR 
2024 m. ir 560 mln. EUR 2025 m. 
Nyderlandams taikomas bendras jų 
metinio bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįsto įnašo sumažinimas 
1 259 mln. EUR 2021 m., 1 007 mln. EUR 
2022 m., 755 mln. EUR 2023 m., 
503 mln. EUR 2024 m. ir 252 mln. EUR 
2025 m. Švedijai taikomas bendras jos 
metinio bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįsto įnašo sumažinimas 
578 mln. EUR 2021 m., 462 mln. EUR 
2022 m., 347 mln. EUR 2023 m., 
231 mln. EUR 2024 m. ir 116 mln. EUR 
2025 m. Šios sumos nustatomos 2018 m. 
kainomis ir koreguojamos pagal 
galiojančias kainas taikant Komisijos 
pateiktą naujausią biudžeto projekto 
rengimo metu turimą Sąjungai skirtą 
bendrojo vidaus produkto defliatorių, 
išreikštą eurais. Šiuos bendruosius 
sumažinimus finansuoja visos valstybės 
narės.

Nė vienai valstybei narei bet kokios 
korekcijos neturėtų duoti naudos.

Or. en
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(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 133
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Austrijai taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 110 mln. 
EUR 2021 m., 88 mln. EUR 2022 m., 
66 mln. EUR 2023 m., 44 mln. EUR 
2024 m. ir 22 mln. EUR 2025 m. Danijai 
taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 118 mln. EUR 
2021 m., 94 mln. EUR 2022 m., 
71 mln. EUR 2023 m., 47 mln. EUR 
2024 m. ir 24 mln. EUR 2025 m. 
Vokietijai taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 2 799 mln. 
EUR 2021 m., 2 239 mln. EUR 2022 m., 
1 679 mln. EUR 2023 m., 1 119 mln. EUR 
2024 m. ir 560 mln. EUR 2025 m. 
Nyderlandams taikomas bendras jų 
metinio bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįsto įnašo sumažinimas 
1 259 mln. EUR 2021 m., 1 007 mln. EUR 
2022 m., 755 mln. EUR 2023 m., 
503 mln. EUR 2024 m. ir 252 mln. EUR 
2025 m. Švedijai taikomas bendras jos 
metinio bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįsto įnašo sumažinimas 
578 mln. EUR 2021 m., 462 mln. EUR 
2022 m., 347 mln. EUR 2023 m., 
231 mln. EUR 2024 m. ir 116 mln. EUR 
2025 m.. Šios sumos nustatomos 2018 m. 
kainomis ir koreguojamos pagal 
galiojančias kainas taikant Komisijos 
pateiktą naujausią biudžeto projekto 
rengimo metu turimą Sąjungai skirtą 
bendrojo vidaus produkto defliatorių, 
išreikštą eurais. Šiuos bendruosius 

2021–2027 m. laikotarpiu dėl bendro 
sumažinimo bus mažinamas Danijos, 
Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos ir 
Švedijos metinis BNP pagrįstų nuosavų 
lėšų įnašas. Atitinkamos valstybės narės 
pasinaudos metinio bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis pagrįsto įnašo 
bendruoju sumažinimu taip: 197 mln. 
EUR – Danijai, 3 671 mln. EUR – 
Vokietijai, 1 576 mln. EUR – 
Nyderlandams, 237 mln. EUR – Austrijai 
ir 798 mln. EUR – Švedijai. Šios sumos 
nustatomos 2020 m. kainomis ir 
koreguojamos pagal galiojančias kainas 
taikant Komisijos pateiktą naujausią 
biudžeto projekto rengimo metu turimą 
Sąjungai skirtą bendrojo vidaus produkto 
defliatorių, išreikštą eurais. Šiuos 
bendruosius sumažinimus finansuoja visos 
valstybės narės.
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sumažinimus finansuoja visos valstybės 
narės.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pagrindimas

Šiame pakeitime nurodytos vienkartinės sumos korekcijos yra pagrįstos nauju Tarybos 
pasiūlymu dėl 2021–2027 m. DFP.

Pakeitimas 134
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Austrijai taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 110 mln. EUR 
2021 m., 88 mln. EUR 2022 m., 
66 mln. EUR 2023 m., 44 mln. EUR 
2024 m. ir 22 mln. EUR 2025 m. Danijai 
taikomas bendras jos metinio bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis pagrįsto įnašo 
sumažinimas 118 mln. EUR 2021 m., 
94 mln. EUR 2022 m., 71 mln. EUR 
2023 m., 47 mln. EUR 2024 m. ir 
24 mln. EUR 2025 m. Vokietijai taikomas 
bendras jos metinio bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis pagrįsto įnašo 
sumažinimas 2 799 mln. EUR 2021 m., 
2 239 mln. EUR 2022 m., 1 679 mln. EUR 
2023 m., 1 119 mln. EUR 2024 m. ir 
560 mln. EUR 2025 m. Nyderlandams 
taikomas bendras jų metinio bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis pagrįsto įnašo 
sumažinimas 1 259 mln. EUR 2021 m., 
1 007 mln. EUR 2022 m., 755 mln. EUR 
2023 m., 503 mln. EUR 2024 m. ir 
252 mln. EUR 2025 m. Švedijai taikomas 
bendras jos metinio bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis pagrįsto įnašo 
sumažinimas 578 mln. EUR 2021 m., 

Austrijai taikomas bendras jos metinio 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįsto įnašo sumažinimas 110 mln. EUR 
2021 m., 88 mln. EUR 2022 m., 
66 mln. EUR 2023 m., 44 mln. EUR 
2024 m. ir 22 mln. EUR 2025 m. Danijai 
taikomas bendras jos metinio bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis pagrįsto įnašo 
sumažinimas 118 mln. EUR 2021 m., 
94 mln. EUR 2022 m., 71 mln. EUR 
2023 m., 47 mln. EUR 2024 m. ir 
24 mln. EUR 2025 m. Vokietijai taikomas 
bendras jos metinio bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis pagrįsto įnašo 
sumažinimas 2 799 mln. EUR 2021 m., 
2 239 mln. EUR 2022 m., 1 679 mln. EUR 
2023 m., 1 119 mln. EUR 2024 m. ir 
560 mln. EUR 2025 m. Apskaičiuojant šį 
sumažinimą, taip pat reikėtų atsižvelgti į 
Vokietijos sistemos TARGET 2 
disbalansą. Nyderlandams taikomas 
bendras jų metinio bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis pagrįsto įnašo 
sumažinimas 1 259 mln. EUR 2021 m., 
1 007 mln. EUR 2022 m., 755 mln. EUR 
2023 m., 503 mln. EUR 2024 m. ir 
252 mln. EUR 2025 m. Švedijai taikomas 
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462 mln. EUR 2022 m., 347 mln. EUR 
2023 m., 231 mln. EUR 2024 m. ir 
116 mln. EUR 2025 m. Šios sumos 
nustatomos 2018 m. kainomis ir 
koreguojamos pagal galiojančias kainas 
taikant Komisijos pateiktą naujausią 
biudžeto projekto rengimo metu turimą 
Sąjungai skirtą bendrojo vidaus produkto 
defliatorių, išreikštą eurais. Šiuos 
bendruosius sumažinimus finansuoja visos 
valstybės narės.

bendras jos metinio bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis pagrįsto įnašo 
sumažinimas 578 mln. EUR 2021 m., 
462 mln. EUR 2022 m., 347 mln. EUR 
2023 m., 231 mln. EUR 2024 m. ir 
116 mln. EUR 2025 m. Šios sumos 
nustatomos 2018 m. kainomis ir 
koreguojamos pagal galiojančias kainas 
taikant Komisijos pateiktą naujausią 
biudžeto projekto rengimo metu turimą 
Sąjungai skirtą bendrojo vidaus produkto 
defliatorių, išreikštą eurais. Šiuos 
bendruosius sumažinimus finansuoja visos 
valstybės narės.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 135
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visos lengvatos ir korekcijos 
mechanizmai, kurie šiuo metu suteikti 
Austrijai, Danijai, Vokietijai, 
Nyderlandams ir Švedijai, panaikinami iki 
2021 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 136
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos Parlamentas ir Taryba, 
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glaudžiai bendradarbiaudami su 
Komisija, nustato teisiškai privaloma 
naujų nuosavų išteklių nustatymo 
tvarkaraštį, nedarydamos poveikio kitiems 
pasiūlymams ir tai padaro iki 2026 m. 
sausio 1 d., t. y. vėliausios visų lengvatų ir 
korekcijos mechanizmų panaikinimo 
datos, nuo kurios gaunamų pajamų turi 
pakakti skolinimosi išlaidoms, 
atsiradusioms dėl 3b straipsnyje nustatytų 
skolinimosi galimybių, sumokėti ir iki 
40 % sumažinti BNP pagrįstų nuosavų 
išteklių, mokamų į ES biudžetą, dalį;
Komisija šiuo tikslu pateikia tinkamus 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, Naujo nuosavų išteklių 
krepšelio pajamos į Sąjungos biudžetą 
patenka nuo 2021 m. sausio 1 d. Siekiant 
pritaikyti ir prireikus priimti naujus teisės 
aktus, kad būtų pasiekti 1 dalyje nustatyti 
tikslai, be kita ko, naudojamasi 2021–
2027 m. DFP [DFP reglamentas [.../...] 
vidurio laikotarpio peržiūra.

Or. en

Pakeitimas 137
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija, sudarę teisiškai privalomą 
tarpinstitucinį susitarimą, susitaria dėl 
jau pasiūlyto tvarkaraščio įgyvendinimo ir 
papildomų nuosavų išteklių iki 2028 m. 
sausio 1 d. Susitarimu užtikrinama, kad 
nauji nuosavi ištekliai iki 2028 m. 
pasiektų ne mažiau kaip 30 % metinio 
biudžeto ir kad Komisija šiuo atžvilgiu 
patiektų pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų;
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Or. en

Pakeitimas 138
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Taryba, tvirtai 
bendradarbiaudama su Europos 
Parlamentu ir Europos Komisija, 
patvirtina teisiškai privalomą tvarkaraštį, 
kuriame numatoma konkreti nuosavų 
išteklių krepšelio nustatymo data, bet ne 
vėliau kaip iki 2021 m. sausio 1 d.;

Or. en

Pakeitimas 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Primena, kad skolos finansavimas 
yra akivaizdus SESV 311 straipsnio 
pažeidimas, ypač atsižvelgiant į bet kokią 
skolą, kuri turi būti grąžinta įgyvendinant 
būsimas DFP; nepritaria jokiai 
iniciatyvai, dėl kurios ES leidžiamos 
savitarpio skolos;

Or. en

Pakeitimas 140
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pajamos, gaunamos iš bet kokių 
naujų mokesčių, įvestų remiantis 
bendrąja politika pagal Sutartį dėl 
Europos Sąjungos veikimo, su sąlyga, kad 
buvo laikomasi tos Sutarties 
311 straipsnyje nustatytos procedūros, 
taip pat sudaro nuosavus išteklius, 
įskaitomus į Sąjungos biudžetą.

Išbraukta.

Or. fr

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 141
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija išnagrinėja kitas 
potencialias naujų nuosavų išteklių 
galimybes nedarydama jokio poveikio 1 
dalyje išvardytiems nuosaviems 
ištekliams, ir perduoda Tarybai ir 
Parlamentui savo vertinimus. Jeigu 
Taryba arba Parlamentas pasiūlytų 
nuosavų išteklių pajamų šaltinį, Komisija 
pasiūlymą išnagrinėja ir įvertina.

Or. en

Pakeitimas 142
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Bendra nuosavų išteklių suma, 
skirta Sąjungos metiniams mokėjimų 
asignavimams padengti, negali viršyti 
1,40 % bendros visų valstybių narių 
bendrųjų nacionalinių pajamų sumos.

1. Bendra nuosavų išteklių suma, 
skirta Sąjungos metiniams mokėjimų 
asignavimams padengti, negali viršyti 
0,25 % bendros visų valstybių narių 
bendrųjų nacionalinių pajamų sumos.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2020)0445)

Pakeitimas 143
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendra nuosavų išteklių suma, 
skirta Sąjungos metiniams mokėjimų 
asignavimams padengti, negali viršyti 
1,40 % bendros visų valstybių narių 
bendrųjų nacionalinių pajamų sumos.

1. Bendra nuosavų išteklių suma, 
skirta Sąjungos metiniams mokėjimų 
asignavimams padengti, negali viršyti 2 % 
bendros visų valstybių narių bendrųjų 
nacionalinių pajamų sumos.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2020)0445)

Pakeitimas 144
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į Sąjungos biudžetą įtrauktų 
įsipareigojimų asignavimų bendra metinė 
suma negali viršyti 1,46 % bendros visų 
valstybių narių bendrųjų nacionalinių 
pajamų sumos.

2. Į Sąjungos biudžetą įtrauktų 
įsipareigojimų asignavimų bendra metinė 
suma negali viršyti 0 % bendros visų 
valstybių narių bendrųjų nacionalinių 
pajamų sumos.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2020)0445)
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Pakeitimas 145
Elisabetta Gualmini

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į Sąjungos biudžetą įtrauktų 
įsipareigojimų asignavimų bendra metinė 
suma negali viršyti 1,46 % bendros visų 
valstybių narių bendrųjų nacionalinių 
pajamų sumos.

2. Į Sąjungos biudžetą įtrauktų 
įsipareigojimų asignavimų bendra metinė 
suma negali viršyti 2,06 % bendros visų 
valstybių narių bendrųjų nacionalinių 
pajamų sumos.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2020)0445)

Pakeitimas 146
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Valentino Grant, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Turi būti išlaikomas tinkamas 
įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų 
asignavimų santykis, siekiant užtikrinti jų 
suderinamumą ir sudaryti sąlygas, kad 
1 dalyje nustatytos viršutinės ribos būtų 
laikomasi vėlesniais metais.

3. Turi būti griežtai išlaikomas 
tinkamas įsipareigojimų asignavimų ir 
mokėjimų asignavimų santykis, siekiant 
užtikrinti jų suderinamumą ir sudaryti 
sąlygas, kad 1 dalyje nustatytos viršutinės 
ribos būtų laikomasi vėlesniais metais.

Or. fr

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 147
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 c straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamai 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nurodytos sumos laikinai padidinamos 0,6 
procentinio punkto, siekiant vienintelio 
tikslo – įvykdyti visus Sąjungos 
įsipareigojimus, susijusios su 
pasiskolintomis lėšomis, nurodytomis 3b 
straipsnyje, ir šis padidinimas galioja tol, 
kol visi šie įsipareigojimai netenka galios, 
bet ne ilgiau kaip iki 2058 m. gruodžio 
31 d.

Atitinkamai 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nurodytos sumos laikinai padidinamos 0,6 
procentinio punkto, siekiant vienintelio 
tikslo – įvykdyti visus Sąjungos 
įsipareigojimus, susijusios su 
pasiskolintomis lėšomis, nurodytomis 3b 
straipsnyje, ir šis padidinimas galioja tol, 
kol visi šie įsipareigojimai netenka galios, 
bet ne ilgiau kaip iki 2058 m. gruodžio 
31 d.

Tos padidintos sumos negali būti 
naudojamos kitiems Sąjungos 
įsipareigojimams įvykdyti.

Tos padidintos sumos apskaičiuojamos 
nepaisant DFP viršutinių ribų ir apima 
visas išlaidas, susijusias su Europos 
ekonomikos gaivinimo priemonės 
pagrindinės skolos grąžinimu ir palūkanų 
mokėjimu ir negali būti naudojamos 
kitiems Sąjungos įsipareigojimams 
įvykdyti.

Or. en

(PASTABA. Tekstas iš COM(2020)0445)

Pakeitimas 148
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnyje nurodytos pajamos 
naudojamos visoms į Sąjungos metinį 
biudžetą įtrauktoms išlaidoms padengti, nė 
vienų neišskiriant.

Išskyrus pajamas, kurios gaunamos dėl 
tvirtesnio bendradarbiavimo schemų ir 
Europos Centrinio Banko pelno, 2 
straipsnyje nurodytos pajamos, sumokėjus 
skolos grąžinimo aptarnavimo išlaidas, 
nustatytas 3b straipsnyje, surenkamos 
kaip bendrosios pajamos ir naudojamos 
visoms į Sąjungos metinį biudžetą 
įtrauktoms išlaidoms padengti, nė vienų 
neišskiriant.

Or. en
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(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 149
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet koks Sąjungos pajamų perteklius, 
gautas finansinių metų pajamoms viršijus 
bendras faktines išlaidas, perkeliamas į 
kitus finansinius metus.

Bet koks Sąjungos pajamų perteklius, 
gautas finansinių metų pajamoms viršijus 
bendras faktines išlaidas, grąžinamas neto 
įnašus mokėjusioms valstybėms narėms.

Or. fr

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 150
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės surinkimo 
išlaidoms padengti pasilieka 10 % sumų, 
nurodytų 2 straipsnio 1 dalies a punkte.

2. Valstybės narės surinkimo 
išlaidoms padengti pasilieka 20 % sumų, 
nurodytų 2 straipsnio 1 dalies a punkte.

Or. fr

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 151
Siegfried Mureşan

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ba) naujų nuosavų išteklių pajamų, 
viršijančių paskolų, susijusių su 
ekonomikos gaivinimo priemone, 
grąžinimo poreikį, traktavimas biudžete;

Or. en

Pakeitimas 152
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Valentino Grant, Marco Zanni

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pajamų surinkimo išlaidoms 
padengti valstybės narės ir toliau pasilieka 
10 % sumų, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies 
a punkte, kurias iki 2001 m. vasario 28 d. 
jos turėjo pateikti pagal galiojančias 
Sąjungos taisykles.

3. Pajamų surinkimo išlaidoms 
padengti valstybės narės ir toliau pasilieka 
20 % sumų, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies 
a punkte.

Or. fr

(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 153
Jörgen Warborn

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau šio sprendimo 2 straipsnio 1 dalies 
c punktas ir 2 straipsnio 1 dalies antra 
pastraipa taikomi nuo antrųjų metų, 
einančių po nacionalinių nuostatų, 
kuriomis Tarybos direktyva dėl bendros 
konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 
perkeliama į nacionalinę teisę, taikymo 
datos, sausio 1 d.

Išbraukta.

Or. en
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(PASTABA. Tekstas iš COM(2018)0325)


