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Pakeitimas 1
Joachim Kuhs

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina 2020 m. gruodžio 
16 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais 
(TIS) ir primena teisiškai privalomą 
įsipareigojimą nuo 2023 m. sausio 1 d. 
nustatyti ES skaitmeninį mokestį kaip 
nuosavų išteklių dalį;

1. atkreipia dėmesį į 2020 m. 
gruodžio 16 d. Tarpinstitucinį susitarimą 
dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais 
(TIS) ir paneigia teisėtumą nuo 2023 m. 
sausio 1 d. nustatyti ES skaitmeninį 
mokestį kaip nuosavų išteklių dalį, nes juo 
pažeidžiamas ES ir valstybių narių 
įgaliojimų pasidalijimas ir SESV 107–
118 straipsniai;

Or. en

Pakeitimas 2
David Cormand, Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina 2020 m. gruodžio 
16 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais 
(TIS) ir primena teisiškai privalomą 
įsipareigojimą nuo 2023 m. sausio 1 d. 
nustatyti ES skaitmeninį mokestį kaip 
nuosavų išteklių dalį;

1. palankiai vertina 2020 m. gruodžio 
16 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais 
ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl 
naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų 
gaires dėl naujų nuosavų išteklių 
nustatymo (TIS); primena teisiškai 
privalomą Europos Komisijos 
įsipareigojimą iki 2021 m. birželio mėn. 
pateikti teisinį pasiūlymą dėl skaitmeninio 
mokesčio nustatymo, kaip naujų nuosavų 
išteklių; pabrėžia teisiškai privalomą 
Parlamento, Tarybos ir Europos 
Komisijos įsipareigojimą pradėti jį taikyti 
ne vėliau kaip 2023 m. sausio 1 d.;

Or. en
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Pakeitimas 3
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina 2020 m. gruodžio 
16 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais 
(TIS) ir primena teisiškai privalomą 
įsipareigojimą nuo 2023 m. sausio 1 d. 
nustatyti ES skaitmeninį mokestį kaip 
nuosavų išteklių dalį;

1. palankiai vertina 2020 m. gruodžio 
16 d. Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl 
biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo 
biudžeto klausimais ir patikimo finansų 
valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų 
išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl 
naujų nuosavų išteklių krepšelio 
nustatymo, (TIS) ir primena teisiškai 
privalomą įsipareigojimą iki 2021 m. 
birželio mėn. Komisijai pateikti pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ir 
nuo 2023 m. sausio 1 d. nustatyti ES 
skaitmeninį mokestį kaip nuosavų išteklių 
dalį;

Or. en

Pakeitimas 4
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1 a. primygtinai ragina laiku 
įgyvendinti veiksmų gaires dėl naujų 
nuosavų išteklių nustatymo, kaip susitarta 
2020 m. gruodžio mėn. 
Tarpinstituciniame susitarime, ir 
nepritars jokiam Komisijos ir Tarybos 
delsimui;

Or. en
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Pakeitimas 5
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1 a. primena, kad Parlamentas 
daugelyje pranešimų ir rezoliucijų1a 
didele balsų dauguma pakartotinai 
patvirtino savo įsipareigojimą įvesti ES 
skaitmeninį mokestį kaip nuosavus 
išteklius;
_________________
1a Visų pirma savo 2018 m. kovo 14 d. 
rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos 
nuosavų išteklių sistemos reformos, 
2018 m. lapkričio 14 d. preliminariame 
pranešime „2021–2027 m. daugiametė 
finansinė programa. Parlamento pozicija 
siekiant susitarimo“, 2019 m. spalio 10 d. 
rezoliucijoje „2021–2027 m. daugiametė 
finansinė programa ir nuosavi ištekliai: 
laikas pateisinti piliečių lūkesčius“, 
2020 m. gegužės 15 d. rezoliucijoje dėl 
naujos daugiametės finansinės 
programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo 
plano, 2020 m. liepos 23 d. rezoliucijoje 
dėl 2020 m. liepos 17–21 d. neeilinio 
Europos Vadovų Tarybos susitikimo 
išvadų, 2020 m. rugsėjo 16 d. teisėkūros 
rezoliucijoje dėl Tarybos sprendimo dėl 
ES nuosavų išteklių sistemos projekto ir 
2020 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 
Europos Komisijos tarpinstituciniame 
susitarime dėl biudžetinės drausmės, 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo, taip pat dėl 
naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų 
gaires dėl naujų nuosavų išteklių 
nustatymo;

Or. en

Pakeitimas 6
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Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad EBPO iki 
2020 m. pabaigos nesugebėjo pasiekti 
konsensuso dėl skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo, kaip buvo planuota;

2. apgailestauja dėl to, kad EBPO iki 
2020 m. pabaigos nesugebėjo pasiekti 
konsensuso dėl skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo, kaip buvo planuota; 
susidomėjęs pažymi, kad kai kuriose 
Didžiojo dvidešimtuko (G20) valstybėse 
pastaruoju metu padaryta pažanga 
siekiant bendro požiūrio, atsižvelgiant į 
tai, kad pasaulinio masto sprendimas būtų 
veiksmingiausias ir padėtų išvengti 
trečiųjų šalių atsakomųjų veiksmų prieš 
valstybes nares ir Europos įmones, jei 
tokių būtų; atkreipia dėmesį į tai, kad 
esant dabartinėms ekonominėms 
aplinkybėms, kai nemažai skaitmeninių 
paslaugų srityje besispecializuojančių 
tarptautinių korporacijų ir toliau 
generuoja pelną, nepaisant visuotinio 
nuosmukio, atsiranda didelis poreikis 
užtikrinti vienodas sąlygas visuomenei ir 
įmonėms; todėl mano, jog yra tinkamas 
laikas ir būtina, kad ES per ateinančius 
mėnesius imtųsi konkrečių, apčiuopiamų 
ir negrįžtamų teisėkūros veiksmų, kad 
paspartintų ir skatintų tarptautines 
pastangas užtikrinti didesnį mokesčių 
teisingumą nustatant ES skaitmeninį 
mokestį ir vedant tarptautines derybas, net 
jei neįmanoma pasiekti susitarimo EBPO 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 7
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2. apgailestauja dėl to, kad EBPO iki 
2020 m. pabaigos nesugebėjo pasiekti 
konsensuso dėl skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo, kaip buvo planuota;

2. apgailestauja, jog dėl to, kad EBPO 
iki 2020 m. pabaigos nesugebėjo pasiekti 
konsensuso dėl skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo, kaip buvo planuota, toliau 
tęsiamas nepakankamas skaitmeninės 
ekonomikos apmokestinimas; pabrėžia, 
viena vertus, kokia svarbi yra pažanga 
derybose G20 / EBPO ĮP norint pasiekti 
visuotinį sutarimą dėl skaitmeninio 
sektoriaus apmokestinimo, ir, kita vertus, 
primygtinai reikalauja, kad ES būtų 
pasirengusi iki 2021 m. pabaigos pateikti 
savo sprendimus dėl skaitmeninės 
ekonomikos apmokestinimo, taip rodant 
pavyzdį kitiems šioje srityje ir vadovaujant 
EBPO principams ir diskusijoms;

Or. en

Pakeitimas 8
David Cormand, Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad EBPO iki 
2020 m. pabaigos nesugebėjo pasiekti 
konsensuso dėl skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo, kaip buvo planuota;

2. apgailestauja dėl to, kad EBPO iki 
2020 m. pabaigos nesugebėjo pasiekti 
konsensuso dėl skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo, kaip buvo planuota; 
pabrėžia, kad, neturint teisingo 
apmokestinimo skaitmeninėje 
ekonomikoje pasauliniu lygmeniu, ES turi 
rodyti pavyzdį ir užtikrinti, kad toks 
apmokestinimas būtų įgyvendintas ES 
lygmeniu; primena, kad vidutiniškai 
skaitmeninėms įmonėms taikomas tik 9,5 
proc. efektyvusis mokesčio tarifas, 
palyginti su 23,2 proc. tarifu, taikomu 
tradiciniams verslo modeliams1a;
_________________
1a Apskaičiuota remiantis Europos 
Komisijos poveikio vertinimu, grindžiamu 
ZEW (2016, 2017) ir ZEW et al. (2017).
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Or. en

Pakeitimas 9
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad EBPO iki 
2020 m. pabaigos nesugebėjo pasiekti 
konsensuso dėl skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo, kaip buvo planuota;

2. apgailestauja dėl to, kad EBPO iki 
2020 m. pabaigos nesugebėjo pasiekti 
konsensuso dėl skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo, kaip buvo planuota, nors 
kelios valstybės narės jau įvedė savo 
skaitmeninį mokestį, o tai rodo, kad reikia 
atkurti skaitmeninių bendrovių 
apmokestinimo teisingumą;

Or. fr

Pakeitimas 10
Victor Negrescu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad EBPO iki 
2020 m. pabaigos nesugebėjo pasiekti 
konsensuso dėl skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo, kaip buvo planuota;

2. apgailestauja dėl to, kad EBPO iki 
2020 m. pabaigos nesugebėjo pasiekti 
konsensuso dėl skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo, kaip buvo planuota; 
pakartoja, kad svarbu pasiekti visuotinį 
susitarimą dėl skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo, kuris sudarytų sąlygas 
laikytis nuoseklaus visuotinio požiūrio į 
mokesčių sistemos teisingumą;

Or. en

Pakeitimas 11
Erik Bergkvist
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad EBPO iki 
2020 m. pabaigos nesugebėjo pasiekti 
konsensuso dėl skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo, kaip buvo planuota;

2. apgailestauja dėl to, kad EBPO iki 
2020 m. pabaigos nesugebėjo pasiekti 
konsensuso dėl skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo, kaip buvo planuota; vis 
dėlto palankiai vertina padarytą pažangą 
diskusijose techniniu lygmeniu ir 
ragina greitai pasiekti susitarimą iki 
2021 m. vidurio;

Or. en

Pakeitimas 12
Joachim Kuhs

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja dėl to, kad EBPO iki 
2020 m. pabaigos nesugebėjo pasiekti 
konsensuso dėl skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo, kaip buvo planuota;

2. primygtinai ragina EBPO iki 2020 
m. vidurio pasiekti konsensusą dėl 
skaitmeninio sektoriaus apmokestinimo, 
kaip buvo planuota;

Or. en

Pakeitimas 13
Joachim Kuhs

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad pagal TIS Taryba, 
Parlamentas ir Komisija turi priimti 
neatšaukiamą sprendimą dėl ES 
skaitmeninio mokesčio, kuris bus 
įtrauktas į ilgalaikį ES biudžetą kaip 
nuosavi ištekliai; pabrėžia, kad 
nepriklausomai nuo to, ar pagrindinės 

Išbraukta.
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taisyklės bus nustatytos EBPO, ar ES 
lygmeniu, pajamos, gaunamos iš 
skaitmeninio sektoriaus apmokestinimo 
valstybėse narėse, taps nuosavais 
ištekliais;

Or. en

Pakeitimas 14
Alfred Sant

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad pagal TIS Taryba, 
Parlamentas ir Komisija turi priimti 
neatšaukiamą sprendimą dėl ES 
skaitmeninio mokesčio, kuris bus įtrauktas 
į ilgalaikį ES biudžetą kaip nuosavi 
ištekliai; pabrėžia, kad nepriklausomai 
nuo to, ar pagrindinės taisyklės bus 
nustatytos EBPO, ar ES lygmeniu, 
pajamos, gaunamos iš skaitmeninio 
sektoriaus apmokestinimo valstybėse 
narėse, taps nuosavais ištekliais;

3. pabrėžia, kad pagal TIS Taryba, 
Parlamentas ir Komisija turi priimti 
sprendimą dėl ES skaitmeninio mokesčio, 
kuris bus įtrauktas į ilgalaikį ES biudžetą 
kaip nuosavi ištekliai; pabrėžia, kad 
pajamos, gaunamos iš ES skaitmeninio 
mokesčio, taps nuosavais ištekliais;

Or. en

Pakeitimas 15
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad pagal TIS Taryba, 
Parlamentas ir Komisija turi priimti 
neatšaukiamą sprendimą dėl ES 
skaitmeninio mokesčio, kuris bus įtrauktas 
į ilgalaikį ES biudžetą kaip nuosavi 
ištekliai; pabrėžia, kad nepriklausomai nuo 
to, ar pagrindinės taisyklės bus nustatytos 
EBPO, ar ES lygmeniu, pajamos, 

3. pabrėžia, kad pagal TIS Taryba, 
Parlamentas ir Komisija turi priimti 
neatšaukiamą sprendimą dėl ES 
skaitmeninio mokesčio, kuris bus įtrauktas 
į ilgalaikį ES biudžetą kaip nuosavi 
ištekliai ir ilgalaikis stabilus pajamų 
šaltinis, kartu atkuriant ES biudžetą ir 
sumažinant fiskalinį spaudimą 



AM\1223490LT.docx 11/32 PE680.807v01-00

LT

gaunamos iš skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo valstybėse narėse, taps 
nuosavais ištekliais;

nacionaliniams iždams ir ES piliečiams; 
pabrėžia, kad nepriklausomai nuo to, ar 
pagrindinės taisyklės bus nustatytos EBPO, 
ar ES lygmeniu, pajamos, gaunamos iš 
skaitmeninio sektoriaus apmokestinimo 
valstybėse narėse, taps nuosavais ištekliais;

Or. en

Pakeitimas 16
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad pagal TIS Taryba, 
Parlamentas ir Komisija turi priimti 
neatšaukiamą sprendimą dėl ES 
skaitmeninio mokesčio, kuris bus įtrauktas 
į ilgalaikį ES biudžetą kaip nuosavi 
ištekliai; pabrėžia, kad nepriklausomai nuo 
to, ar pagrindinės taisyklės bus nustatytos 
EBPO, ar ES lygmeniu, pajamos, 
gaunamos iš skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo valstybėse narėse, taps 
nuosavais ištekliais;

3. pabrėžia, kad pagal TIS, įskaitant 
veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių 
nustatymo, Taryba, Parlamentas ir 
Komisija turi priimti neatšaukiamą 
sprendimą dėl ES skaitmeninio mokesčio, 
kuris bus įtrauktas į ilgalaikį ES biudžetą 
kaip nuosavi ištekliai; pabrėžia, kad 
nepriklausomai nuo to, ar pagrindinės 
taisyklės bus nustatytos EBPO, ar ES 
lygmeniu, pajamos, gaunamos iš 
skaitmeninio sektoriaus apmokestinimo 
valstybėse narėse, gali ir turi tapti 
nuosavais ištekliais;

Or. en

Pakeitimas 17
David Cormand, Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad pagal TIS Taryba, 
Parlamentas ir Komisija turi priimti 
neatšaukiamą sprendimą dėl ES 
skaitmeninio mokesčio, kuris bus įtrauktas 

3. pabrėžia, kad pagal TIS Taryba, 
Parlamentas ir Komisija turi priimti 
neatšaukiamą sprendimą dėl ES 
skaitmeninio mokesčio nustatymo ir 



PE680.807v01-00 12/32 AM\1223490LT.docx

LT

į ilgalaikį ES biudžetą kaip nuosavi 
ištekliai; pabrėžia, kad nepriklausomai nuo 
to, ar pagrindinės taisyklės bus nustatytos 
EBPO, ar ES lygmeniu, pajamos, 
gaunamos iš skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo valstybėse narėse, taps 
nuosavais ištekliais;

įgyvendinimo, kuris bus visas įtrauktas į 
ilgalaikį ES biudžetą kaip nuosavi ištekliai; 
pabrėžia, kad nepriklausomai nuo to, ar 
pagrindinės taisyklės bus nustatytos EBPO, 
ar ES lygmeniu, visos pajamos, gaunamos 
iš skaitmeninio sektoriaus apmokestinimo 
valstybėse narėse, taps nuosavais ištekliais;

Or. en

Pakeitimas 18
Victor Negrescu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad pagal TIS Taryba, 
Parlamentas ir Komisija turi priimti 
neatšaukiamą sprendimą dėl ES 
skaitmeninio mokesčio, kuris bus įtrauktas 
į ilgalaikį ES biudžetą kaip nuosavi 
ištekliai; pabrėžia, kad nepriklausomai nuo 
to, ar pagrindinės taisyklės bus nustatytos 
EBPO, ar ES lygmeniu, pajamos, 
gaunamos iš skaitmeninio sektoriaus 
apmokestinimo valstybėse narėse, taps 
nuosavais ištekliais;

3. pabrėžia, kad pagal TIS Taryba, 
Parlamentas ir Komisija turi priimti 
sprendimą dėl ES skaitmeninio mokesčio, 
kuris bus įtrauktas į ilgalaikį ES biudžetą 
kaip nuosavi ištekliai; pabrėžia, kad 
nepriklausomai nuo to, ar pagrindinės 
taisyklės bus nustatytos EBPO, ar ES 
lygmeniu, pajamos, gaunamos iš 
skaitmeninio sektoriaus apmokestinimo 
valstybėse narėse, turėtų tapti nuosavais 
ištekliais;

Or. en

Pakeitimas 19
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3 a. pažymi, kad dabartinės mokesčių 
taisyklės nebeatitinka šiuolaikinių 
pasaulinių, skaitmeninių, ekologinių ir 
visuomeninių teisingo apmokestinimo 
poreikių; pabrėžia, kad COVID-19 
socialinė ir ekonominė krizė skatina 
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skaitmeninės transformacijos procesą, 
tačiau kartu atskleidžia, kam ši krizė 
naudinga, o kam – ne; atsižvelgdamas į 
itin sudėtingą dabartinę padėtį pažymi, 
kad skaitmeninio sektoriaus ir 
skaitmeninę veiklą vykdančios 
tarptautinės įmonės turi prisidėti prie 
socialinio ir ekonominio atsigavimo; todėl 
pabrėžia poreikį reformuoti ir 
modernizuoti dabartinę mokesčių sistemą, 
kad visuomenei būtų užtikrinta sąžininga 
skaitmeninės ekonomikos dalis ir 
sustiprintas viešųjų finansų tvarumas 
ilguoju laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 20
Joachim Kuhs

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad ES skaitmeninis 
mokestis padės kovoti su mokesčių bazės 
erozija, užtikrinti vienodas sąlygas ir 
padidinti mokesčių teisingumą 
apmokestinant perkeliamas mokesčio 
bazes; mano, kad ES pajamos būtų 
glaudžiai susijusios su atviromis 
bendrosios rinkos sienomis ir skaitmenine 
sąjunga;

4. labai abejoja, kad ES skaitmeninis 
mokestis padės kovoti su mokesčių bazės 
erozija, užtikrinti vienodas sąlygas ir 
padidinti mokesčių teisingumą 
apmokestinant perkeliamas mokesčio 
bazes; primena, kad EBPO iniciatyvoje 
kalbama ne apie ideologinę „teisingumo“ 
sąvoką, o apie apmokestinimo teisių 
paskirstymą tarp suverenių valstybių; 
ragina ES atsisakyti 
ideologinės teisingumo retorikos ir 
laikytis EBPO sistemos;

Or. en

Pakeitimas 21
Victor Negrescu

Nuomonės projektas
4 dalis



PE680.807v01-00 14/32 AM\1223490LT.docx

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad ES skaitmeninis 
mokestis padės kovoti su mokesčių bazės 
erozija, užtikrinti vienodas sąlygas ir 
padidinti mokesčių teisingumą 
apmokestinant perkeliamas mokesčio 
bazes; mano, kad ES pajamos būtų 
glaudžiai susijusios su atviromis 
bendrosios rinkos sienomis ir skaitmenine 
sąjunga;

4. primena, kad ES skaitmeninis 
mokestis padės kovoti su mokesčių bazės 
erozija, užtikrinti vienodas sąlygas ir 
padidinti mokesčių teisingumą 
apmokestinant perkeliamas mokesčio 
bazes; mano, kad ES pajamos būtų 
glaudžiai susijusios su atviromis 
bendrosios rinkos sienomis ir skaitmenine 
sąjunga; pabrėžia, kad skaitmeninio 
sektoriaus apmokestinimas neturėtų 
paskatinti nelygybės tarp valstybių narių 
ir jų viduje; ragina užtikrinti skaidrų ir 
dalyvaujamąjį ES skaitmeninio mokesčio 
nustatymo procesą; pakartoja, kad ES 
skaitmeninis mokestis neturėtų daryti 
poveikio skaitmeninėms inovacijoms, 
skaitmeninių aspektų moksliniams 
tyrimams, NVO ir MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 22
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad ES skaitmeninis 
mokestis padės kovoti su mokesčių bazės 
erozija, užtikrinti vienodas sąlygas ir 
padidinti mokesčių teisingumą 
apmokestinant perkeliamas mokesčio 
bazes; mano, kad ES pajamos būtų 
glaudžiai susijusios su atviromis 
bendrosios rinkos sienomis ir skaitmenine 
sąjunga;

4. primena, kad ES skaitmeninis 
mokestis padės kovoti su mokesčių bazės 
erozija, užtikrinti vienodas sąlygas ir 
padidinti mokesčių teisingumą 
apmokestinant perkeliamas mokesčio 
bazes; mano, kad ES pajamos būtų 
glaudžiai susijusios su atviromis 
bendrosios rinkos sienomis ir skaitmenine 
sąjunga ir todėl tai būtų labai tinkamas ir 
tikras ES nuosavų išteklių pagrindas; 
pabrėžia, kad šias naujas viešųjų pajamų 
įplaukas paskyrus ES biudžetui būtų 
galima išspręsti keletą probleminių 
klausimų, susijusių su fiskaliniu 
lygiavertiškumu, fiskaliniu 
suderinamumu ir teisingo 
paskirstymo poveikiu valstybėse narėse;
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Or. en

Pakeitimas 23
David Cormand, Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad ES skaitmeninis 
mokestis padės kovoti su mokesčių bazės 
erozija, užtikrinti vienodas sąlygas ir 
padidinti mokesčių teisingumą 
apmokestinant perkeliamas mokesčio 
bazes; mano, kad ES pajamos būtų 
glaudžiai susijusios su atviromis 
bendrosios rinkos sienomis ir skaitmenine 
sąjunga;

4. pabrėžia, kad tarptautinės 
skaitmeninio sektoriaus įmonės šiuo metu 
nemoka tokio dydžio mokesčių, kokius 
turėtų mokėti, ir kad jos vidutiniškai moka 
mažiau nei neskaitmeninės įmonės, nors 
tiek vienos, tiek kitos naudojasi vietos 
neekonominiais veiksniais 
(infrastruktūra, išsilavinimo lygis ir kt.); 
primena, kad ES skaitmeninis mokestis 
padės kovoti su mokesčių bazės erozija, 
užtikrinti vienodas sąlygas, garantuoti 
sąžiningą sektoriaus, kuriam COVID-19 
protrūkis buvo naudingas, indėlį ir 
užtikrinti mokesčių teisingumą 
apmokestinant perkeliamas mokesčio 
bazes ir panaikinant dvigubą 
neapmokestinimą;

Or. en

Pakeitimas 24
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad ES skaitmeninis 
mokestis padės kovoti su mokesčių bazės 
erozija, užtikrinti vienodas sąlygas ir 
padidinti mokesčių teisingumą 
apmokestinant perkeliamas mokesčio 
bazes; mano, kad ES pajamos būtų 
glaudžiai susijusios su atviromis 

4. primena, kad ES skaitmeninis 
mokestis padės atkurti mokesčių 
teisingumą apmokestinant perkeliamas 
mokesčio bazes, kovoti su mokesčių bazės 
erozija ir mokesčių vengimu, agresyviu 
mokesčių planavimu ir užtikrinti vienodas 
sąlygas, kartu didinant ES piliečių 
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bendrosios rinkos sienomis ir skaitmenine 
sąjunga;

pasitikėjimą sistema; mano, kad ES 
pajamos būtų glaudžiai susijusios su 
atviromis bendrosios rinkos sienomis ir 
skaitmenine sąjunga;

Or. en

Pakeitimas 25
Alfred Sant

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad ES skaitmeninis 
mokestis padės kovoti su mokesčių bazės 
erozija, užtikrinti vienodas sąlygas ir 
padidinti mokesčių teisingumą 
apmokestinant perkeliamas mokesčio 
bazes; mano, kad ES pajamos būtų 
glaudžiai susijusios su atviromis 
bendrosios rinkos sienomis ir skaitmenine 
sąjunga;

4. primena, kad ES skaitmeninio 
mokesčio paskirtis – kovoti su mokesčių 
bazės erozija, užtikrinti vienodas sąlygas ir 
padidinti mokesčių teisingumą 
apmokestinant perkeliamas mokesčio 
bazes; mano, kad ES pajamos būtų 
glaudžiai susijusios su atviromis 
bendrosios rinkos sienomis ir skaitmenine 
sąjunga;

Or. en

Pakeitimas 26
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4 a. ragina laikytis požiūrio, pagal kurį 
būtų išvengta dvigubo apmokestinimo ir 
visiško neapmokestinimo rizikos ir kuo 
labiau sumažintos Europos įmonių, ypač 
MVĮ, reikalavimų laikymosi išlaidos; 
ragina nustatyti mokesčių planavimo ir 
įgyvendinimo taisykles, kuriomis būtų kuo 
labiau sumažinta rizika ES piliečiams ir 
vartotojams patirti ekonominį poveikį; yra 
įsitikinęs, kad iš skaitmeninio mokesčio 
gautas pajamas pavertus ES biudžeto 
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nuosavais ištekliais būtų galima teisingai 
paskirstyti ir perskirstyti šias išlaidas 
visoms ES valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 27
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4 b. pabrėžia, kad bendras suderintų 
taisyklių ir įgyvendinimo procedūrų, 
įtvirtintų ES lygmens teisės aktuose, 
rinkinys lems mažesnes valstybių narių 
mokesčių surinkimo 
institucijų papildomas administracines 
išlaidas ir gerokai mažesnes reikalavimų 
laikymosi išlaidas, visų pirma 
skaitmeninio verslo modeliams, kurie gali 
plėstis ES bendrojoje rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 28
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4 c. primena, kad ES skaitmeniniu 
mokesčiu ir (arba) EBPO taisyklėmis 
grindžiami nuosavi ištekliai neturi būti 
oficialiai paskirti jokiam konkrečiam 
išlaidų punktui ar fondui; primena, kad 
jie veikiau sudarys bendrąsias pajamas ir 
turėtų būti skirti NGEU išmokų išlaidoms 
iš dalies kompensuoti;

Or. en
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Pakeitimas 29
Joachim Kuhs

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad ES 
skaitmeninis mokestis turi būti naujų 
nuosavų išteklių krepšelio dalis; šių 
ilgalaikio ES biudžeto išteklių pakaktų 
padengti ES ekonomikos gaivinimo 
priemonės dotacijų grąžinimo išlaidoms, 
kurios, kaip manoma, vidutiniškai sudarys 
apie 15 mlrd. EUR per metus ir neviršys 
29,25 mlrd. EUR per metus nuo 2028 m. 
iki 2058 m., sykiu vengiant mažinti ES 
programų išlaidas; pažymi, kad šios 
pajamos turėtų sudaryti nuo kelių milijardų 
eurų iki kelių dešimčių milijardų eurų, 
atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip 
apmokestinamosios pajamos, 
apmokestinamasis subjektas, 
apmokestinimo vieta, skaičiavimo metodas 
ir mokesčio tarifas;

5. teoriškai mano, kad ES 
skaitmeninis mokestis turi būti naujų 
nuosavų išteklių krepšelio dalis; šių 
ilgalaikio ES biudžeto išteklių pakaktų 
padengti ES ekonomikos gaivinimo 
priemonės dotacijų grąžinimo išlaidoms, 
kurios, kaip manoma, vidutiniškai sudarys 
apie 15 mlrd. EUR per metus ir neviršys 
29,25 mlrd. EUR per metus nuo 2028 m. 
iki 2058 m., sykiu vengiant mažinti ES 
programų išlaidas; pažymi, kad šios 
pajamos turėtų sudaryti nuo kelių milijardų 
eurų iki kelių dešimčių milijardų eurų, 
atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip 
apmokestinamosios pajamos, 
apmokestinamasis subjektas, 
apmokestinimo vieta, skaičiavimo metodas 
ir mokesčio tarifas;

Or. en

Pakeitimas 30
Pierre Larrouturou

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad ES 
skaitmeninis mokestis turi būti naujų 
nuosavų išteklių krepšelio dalis; šių 
ilgalaikio ES biudžeto išteklių pakaktų 
padengti ES ekonomikos gaivinimo 
priemonės dotacijų grąžinimo išlaidoms, 
kurios, kaip manoma, vidutiniškai sudarys 
apie 15 mlrd. EUR per metus ir neviršys 
29,25 mlrd. EUR per metus nuo 2028 m. 

5. laikosi nuomonės, kad ES 
skaitmeninis mokestis turi būti naujų 
nuosavų išteklių krepšelio dalis; šių 
ilgalaikio ES biudžeto išteklių pakaktų 
padengti bent 
būsimoms dotacijų grąžinimo 
išlaidoms (pagrindinei sumai ir 
palūkanoms) pagal ES ekonomikos 
gaivinimo priemonės dotacijų 
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iki 2058 m., sykiu vengiant mažinti ES 
programų išlaidas; pažymi, kad šios 
pajamos turėtų sudaryti nuo kelių milijardų 
eurų iki kelių dešimčių milijardų eurų, 
atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip 
apmokestinamosios pajamos, 
apmokestinamasis subjektas, 
apmokestinimo vieta, skaičiavimo metodas 
ir mokesčio tarifas;

komponentą, kurios, kaip manoma, 
vidutiniškai sudarys apie 15 mlrd. EUR per 
metus ir neviršys 29,25 mlrd. EUR per 
metus nuo 2028 m. iki 2058 m., sykiu 
vengiant mažinti ES programų išlaidas, 
laikantis ES biudžeto universalumo 
principo, ir kurių pajamos turėtų papildyti 
investicijų į žaliąją ir skaitmeninę 
transformaciją poreikius; Europos 
Komisija apskaičiavo, kad ES investicijų į 
skaitmeninę transformaciją poreikis 
siekia 125 mlrd. EUR per metus 
(„Europos ekonomikos atsigavimo 
poreikių nustatymas“)1a; Komisija taip pat 
apskaičiavo, kad, norint pasiekti dabar 
nustatytus 2030 m. klimato srities tikslus, 
ES lygmeniu reikia investuoti 240 mlrd. 
EUR per metus1b ir papildomai skirti 
130 mlrd. EUR per metus aplinkosaugos 
tikslams, 192 mlrd. EUR per metus – 
socialinei infrastruktūrai ir 100 mlrd. 
EUR per metus – platesnei Europos 
transporto infrastruktūrai („Tvarios 
Europos investicijų planas“)1c; dėl to 
kasmet iš viso reikia ne mažiau kaip 
787 mlrd. EUR investicijų; pažymi, kad 
šios pajamos turėtų sudaryti nuo kelių 
milijardų eurų iki kelių dešimčių milijardų 
eurų, atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip 
apmokestinamosios pajamos, 
apmokestinamasis subjektas, 
apmokestinimo vieta, skaičiavimo metodas 
ir mokesčio tarifas; stebisi, kad Europos 
Komisijos preliminarūs skaičiavimai labai 
skiriasi: dokumente „Sąžiningas 
skaitmeninės ekonomikos 
apmokestinimas“1d Europos Komisija 
teigia, kad „valstybės narės galėtų gauti 
5 mlrd. EUR pajamų per metus, jei būtų 
taikomas 3 proc. tarifas“, tuo tarpu savo 
2020 m. dokumente „Europos 
ekonomikos gaivinimo plano 
finansavimas“1e, Europos Komisijos 
vertinimu, būtų galima gauti 1,3 mlrd. 
EUR per metus; ragina Europos Komisiją 
pasiūlyti tarptautinėms skaitmeninėms 
įmonėms skirtą mokesčių sistemą, pagal 
kurią per metus būtų galima surinkti bent 
5 mlrd. EUR, siekiant padėti padengti 
dotacijų grąžinimo ir finansavimo 
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išlaidas;
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5202
0SC0098&from=EN
1b 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf
1c 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/A-9-2020-0198_LT.html
1d 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/bus
iness/company-tax/fair-taxation-digital-
economy_en
1e 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fa
ctsheet_3_04.06.pdf

Or. en

Pakeitimas 31
Victor Negrescu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad ES 
skaitmeninis mokestis turi būti naujų 
nuosavų išteklių krepšelio dalis; šių 
ilgalaikio ES biudžeto išteklių pakaktų 
padengti ES ekonomikos gaivinimo 
priemonės dotacijų grąžinimo išlaidoms, 
kurios, kaip manoma, vidutiniškai sudarys 
apie 15 mlrd. EUR per metus ir neviršys 
29,25 mlrd. EUR per metus nuo 2028 m. 
iki 2058 m., sykiu vengiant mažinti ES 
programų išlaidas; pažymi, kad šios 
pajamos turėtų sudaryti nuo kelių milijardų 
eurų iki kelių dešimčių milijardų eurų, 
atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip 

5. laikosi nuomonės, kad ES 
skaitmeninis mokestis turi būti naujų 
nuosavų išteklių krepšelio dalis; šių 
ilgalaikio ES biudžeto išteklių pakaktų 
padengti ES ekonomikos gaivinimo 
priemonės dotacijų grąžinimo išlaidoms, 
kurios, kaip manoma, vidutiniškai sudarys 
apie 15 mlrd. EUR per metus ir neviršys 
29,25 mlrd. EUR per metus nuo 2028 m. 
iki 2058 m., sykiu vengiant mažinti ES 
programų išlaidas; jei ES ekonomikos 
gaivinimo priemonės dotacijų 
komponento išlaidoms padengti bus 
naudojami kiti finansiniai mechanizmai, 
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apmokestinamosios pajamos, 
apmokestinamasis subjektas, 
apmokestinimo vieta, skaičiavimo metodas 
ir mokesčio tarifas;

iš ES skaitmeninio mokesčio gautos 
pajamos turėtų būti naudojamos Europos 
sveikatos ir švietimo srities projektams 
finansuoti; pažymi, kad šios pajamos 
turėtų sudaryti nuo kelių milijardų eurų iki 
kelių dešimčių milijardų eurų, atsižvelgiant 
į tokius veiksnius, kaip apmokestinamosios 
pajamos, apmokestinamasis subjektas, 
apmokestinimo vieta, skaičiavimo metodas 
ir mokesčio tarifas; ragina taikyti skaidrią 
skaitmeninio sektoriaus apmokestinimo 
metodiką ir nustatyti specialią 
balansavimo priemonę toms šalims ir 
regionams, kuriems ES skaitmeninis 
mokestis daro didžiausią poveikį; ragina 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fonde sukurti specialų 
skaitmeninei ekonomikai skirtą finansinį 
mechanizmą, kad būtų galima remti šalis 
ir regionus, kuriems ES skaitmeninis 
mokestis daro didžiausią poveikį;

Or. en

Pakeitimas 32
David Cormand, Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad ES 
skaitmeninis mokestis turi būti naujų 
nuosavų išteklių krepšelio dalis; šių 
ilgalaikio ES biudžeto išteklių pakaktų 
padengti ES ekonomikos gaivinimo 
priemonės dotacijų grąžinimo išlaidoms, 
kurios, kaip manoma, vidutiniškai sudarys 
apie 15 mlrd. EUR per metus ir neviršys 
29,25 mlrd. EUR per metus nuo 2028 m. 
iki 2058 m., sykiu vengiant mažinti ES 
programų išlaidas; pažymi, kad šios 
pajamos turėtų sudaryti nuo kelių milijardų 
eurų iki kelių dešimčių milijardų eurų, 
atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip 
apmokestinamosios pajamos, 

5. laikosi nuomonės, kad ES 
skaitmeninis mokestis turi būti naujų 
nuosavų išteklių krepšelio dalis; šių 
ilgalaikio ES biudžeto išteklių pakaktų 
padengti bent ES ekonomikos gaivinimo 
priemonės dotacijų grąžinimo išlaidoms, 
kurios, kaip manoma, vidutiniškai sudarys 
apie 15 mlrd. EUR per metus ir neviršys 
29,25 mlrd. EUR per metus nuo 2028 m. 
iki 2058 m., sykiu vengiant mažinti ES 
programų išlaidas, ir galbūt leis sumažinti 
BNP pagrįstą įnašą ir (arba) būsimose 
daugiametėse finansinėse programose 
numatyti didesnį ES biudžetą; pažymi, kad 
šios pajamos turėtų sudaryti nuo kelių 
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apmokestinamasis subjektas, 
apmokestinimo vieta, skaičiavimo metodas 
ir mokesčio tarifas;

milijardų eurų iki kelių dešimčių milijardų 
eurų, atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip 
apmokestinamosios pajamos, 
apmokestinamasis subjektas, 
apmokestinimo vieta, skaičiavimo metodas 
ir mokesčio tarifas; įspėja dėl siauros 
problemų apibrėžties ir su tuo 
susijusio tikslinių taisyklių, skirtų tik tam 
tikroms įmonėms, sukūrimo;

Or. en

Pakeitimas 33
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad ES 
skaitmeninis mokestis turi būti naujų 
nuosavų išteklių krepšelio dalis; šių 
ilgalaikio ES biudžeto išteklių pakaktų 
padengti ES ekonomikos gaivinimo 
priemonės dotacijų grąžinimo išlaidoms, 
kurios, kaip manoma, vidutiniškai sudarys 
apie 15 mlrd. EUR per metus ir neviršys 
29,25 mlrd. EUR per metus nuo 2028 m. 
iki 2058 m., sykiu vengiant mažinti ES 
programų išlaidas; pažymi, kad šios 
pajamos turėtų sudaryti nuo kelių milijardų 
eurų iki kelių dešimčių milijardų eurų, 
atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip 
apmokestinamosios pajamos, 
apmokestinamasis subjektas, 
apmokestinimo vieta, skaičiavimo metodas 
ir mokesčio tarifas;

5. laikosi nuomonės, kad ES 
skaitmeninis mokestis turi būti naujų 
nuosavų išteklių krepšelio dalis; šių 
ilgalaikio ES biudžeto išteklių pakaktų 
padengti bent 
būsimoms dotacijų grąžinimo išlaidoms 
(pagrindinei sumai ir palūkanoms) pagal 
ES ekonomikos gaivinimo priemonės 
dotacijų komponentą, kurios, kaip 
manoma, vidutiniškai sudarys apie 15 
mlrd. EUR per metus ir neviršys 29,25 
mlrd. EUR per metus nuo 2028 m. iki 2058 
m., sykiu vengiant mažinti ES programų 
išlaidas, laikantis ES biudžeto 
universalumo principo; pažymi, kad šios 
pajamos turėtų sudaryti nuo kelių milijardų 
eurų iki kelių dešimčių milijardų eurų, 
atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip 
apmokestinamosios pajamos, 
apmokestinamasis subjektas, 
apmokestinimo vieta, skaičiavimo metodas 
ir mokesčio tarifas;

Or. en

Pakeitimas 34
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Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad ES 
skaitmeninis mokestis turi būti naujų 
nuosavų išteklių krepšelio dalis; šių 
ilgalaikio ES biudžeto išteklių pakaktų 
padengti ES ekonomikos gaivinimo 
priemonės dotacijų grąžinimo išlaidoms, 
kurios, kaip manoma, vidutiniškai sudarys 
apie 15 mlrd. EUR per metus ir neviršys 
29,25 mlrd. EUR per metus nuo 2028 m. 
iki 2058 m., sykiu vengiant mažinti ES 
programų išlaidas; pažymi, kad šios 
pajamos turėtų sudaryti nuo kelių milijardų 
eurų iki kelių dešimčių milijardų eurų, 
atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip 
apmokestinamosios pajamos, 
apmokestinamasis subjektas, 
apmokestinimo vieta, skaičiavimo metodas 
ir mokesčio tarifas;

5. laikosi nuomonės, kad iš ES 
skaitmeninio mokesčio gautos pajamos 
turi būti naujų nuosavų išteklių krepšelio 
dalis; šių ilgalaikio ES biudžeto išteklių 
pakaktų padengti ES ekonomikos 
gaivinimo priemonės dotacijų grąžinimo 
išlaidoms, kurios, kaip manoma, 
vidutiniškai sudarys apie 15 mlrd. EUR per 
metus ir neviršys 29,25 mlrd. EUR per 
metus nuo 2028 m. iki 2058 m., sykiu 
vengiant mažinti ES programų išlaidas; 
pažymi, kad šios pajamos turėtų sudaryti 
nuo kelių milijardų eurų iki kelių dešimčių 
milijardų eurų, atsižvelgiant į tokius 
veiksnius, kaip tiksli apmokestinamosios 
vertės apibrėžtis, apmokestinamasis 
subjektas, apmokestinimo vieta, 
skaičiavimo metodas ir mokesčio tarifas, 
taip pat ekonomikos augimo rodikliai 
atitinkamuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 35
Hélène Laporte

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad ES 
skaitmeninis mokestis turi būti naujų 
nuosavų išteklių krepšelio dalis; šių 
ilgalaikio ES biudžeto išteklių pakaktų 
padengti ES ekonomikos gaivinimo 
priemonės dotacijų grąžinimo išlaidoms, 
kurios, kaip manoma, vidutiniškai sudarys 
apie 15 mlrd. EUR per metus ir neviršys 
29,25 mlrd. EUR per metus nuo 2028 m. 
iki 2058 m., sykiu vengiant mažinti ES 

5. laikosi nuomonės, kad ES 
skaitmeninis mokestis turi būti naujų 
nuosavų išteklių krepšelio dalis; šių 
ilgalaikio ES biudžeto išteklių pakaktų – 
jei pajamų sąmata pasitvirtins – padengti 
ES ekonomikos gaivinimo priemonės 
dotacijų grąžinimo išlaidoms, kurios, kaip 
manoma, vidutiniškai sudarys apie 15 
mlrd. EUR per metus ir neviršys 29,25 
mlrd. EUR per metus nuo 2028 m. iki 2058 
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programų išlaidas; pažymi, kad šios 
pajamos turėtų sudaryti nuo kelių milijardų 
eurų iki kelių dešimčių milijardų eurų, 
atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip 
apmokestinamosios pajamos, 
apmokestinamasis subjektas, 
apmokestinimo vieta, skaičiavimo metodas 
ir mokesčio tarifas;

m., sykiu vengiant mažinti ES programų 
išlaidas; pažymi, kad šios pajamos turėtų 
sudaryti nuo kelių milijardų eurų iki kelių 
dešimčių milijardų eurų, atsižvelgiant į 
tokius veiksnius, kaip apmokestinamosios 
pajamos, apmokestinamasis subjektas, 
apmokestinimo vieta, skaičiavimo metodas 
ir mokesčio tarifas;

Or. fr

Pakeitimas 36
Alfred Sant

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad ES 
skaitmeninis mokestis turi būti naujų 
nuosavų išteklių krepšelio dalis; šių 
ilgalaikio ES biudžeto išteklių pakaktų 
padengti ES ekonomikos gaivinimo 
priemonės dotacijų grąžinimo išlaidoms, 
kurios, kaip manoma, vidutiniškai sudarys 
apie 15 mlrd. EUR per metus ir neviršys 
29,25 mlrd. EUR per metus nuo 2028 m. 
iki 2058 m., sykiu vengiant mažinti ES 
programų išlaidas; pažymi, kad šios 
pajamos turėtų sudaryti nuo kelių milijardų 
eurų iki kelių dešimčių milijardų eurų, 
atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip 
apmokestinamosios pajamos, 
apmokestinamasis subjektas, 
apmokestinimo vieta, skaičiavimo metodas 
ir mokesčio tarifas;

5. laikosi nuomonės, kad ES 
skaitmeninis mokestis turi būti naujų 
nuosavų išteklių krepšelio dalis; 
šiais ilgalaikio ES biudžeto ištekliais 
padengiamos ES ekonomikos gaivinimo 
priemonės dotacijų grąžinimo išlaidos, 
kurios, kaip manoma, vidutiniškai sudarys 
apie 15 mlrd. EUR per metus ir neviršys 
29,25 mlrd. EUR per metus nuo 2028 m. 
iki 2058 m., sykiu vengiant mažinti ES 
programų išlaidas; pažymi, kad šios 
pajamos turėtų sudaryti nuo kelių milijardų 
eurų iki kelių dešimčių milijardų eurų, 
atsižvelgiant į tokius veiksnius, kaip 
apmokestinamosios pajamos, 
apmokestinamasis subjektas, 
apmokestinimo vieta, skaičiavimo metodas 
ir mokesčio tarifas;

Or. en

Pakeitimas 37
Luis Garicano

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5 a. mano, kad labai svarbu apsaugoti 
ir plėtoti skaitmenines paslaugas 
teikiančias pradedančiąsias įmones ir 
MVĮ, užtikrinant joms teisingą mokestinę 
aplinką; todėl ragina sukurti tokį ES 
skaitmeninį mokestį, kuris nebūtų 
taikomas įmonėms, gaunančioms mažiau 
nei 750mln. EUR pajamų visame 
pasaulyje ir mažiau nei 40 mln. EUR 
apmokestinamųjų pajamų Sąjungoje, ir 
kuris generuotų dideles pajamas, 
grindžiamas reikšminga skaitmeninių 
paslaugų, pvz., reklamos ir duomenų 
pardavimo, apimtimi;

Or. en

Pakeitimas 38
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 a. primena, kad skaitmeninės įmonės 
yra vienos iš tų, kurios per COVID-19 
pandemiją užregistravo perviršinį pelną, 
palyginti su ankstesniais metais; pabrėžia, 
kad vyriausybės turės surinkti kaip niekad 
daug lėšų, kad atsigautų po COVID-19 
krizės, ir kad pajamų iš nepakankamai 
apmokestinamų sektorių mobilizavimas 
gali padėti išvengti griežtų taupymo 
priemonių ir viešųjų paslaugų 
suprastėjimo;

Or. fr

Pakeitimas 39
David Cormand, Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas



PE680.807v01-00 26/32 AM\1223490LT.docx

LT

5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 a. palankiai vertina EBPO požiūrį 
neapsiriboti įprastų rinkos sąlygų 
principu ir taikyti unitarinės įmonės 
principą, sutelkiant dėmesį į tarptautinių 
įmonių pasaulinį pelną; tikisi, kad šis 
požiūris bus tvirtai išsakytas ir bus 
nustatytas minimalus 25 proc. mokesčio 
tarifas, kad būtų galima suderinti ES 
valstybėse narėse veikiančioms 
tradicinėms įmonėms taikomą efektyvųjį 
mokesčio tarifą2b ir išvengti mokestinių 
lenktynių dėl žemesnių standartų;
_________________
2b https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
7DC0547&from=LT

Or. en

Pakeitimas 40
Roberts Zīle

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 a. pažymi, kad bendrosiomis 
nacionalinėmis pajamomis (BNP) pagrįsti 
ištekliai sudaro didžiausią ES biudžeto 
dalį; pabrėžia, kad BNP pagrįsti ištekliai 
yra paprasti, skaidrūs, teisingi ir 
demokratine atskaitomybe grindžiami 
nuosavi ištekliai; pabrėžia, kad BNP 
pagrįsti ištekliai naudojami kaip 
papildomas šaltinis ES biudžetui 
subalansuoti ir todėl užtikrina 
pakankamą ES biudžeto finansavimą;

Or. en
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Pakeitimas 41
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 a. yra susirūpinęs dėl pernelyg 
optimistiškos pajamų, susijusių su 
planuojamais sukurti nuosavais ištekliais, 
prognozės, taip perkeliant skolos 
grąžinimo naštą valstybėms narėms;

Or. fr

Pakeitimas 42
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 a. primena, kad visas dotacijų 
grąžinimo plano perteklius ir toliau bus 
naudojamas ES biudžetui kaip bendrosios 
pajamos;

Or. en

Pakeitimas 43
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 b. pabrėžia, jog svarbu, kad pradėjus 
taikyti skaitmeninį mokestį ir kitus naujus 
nuosavus išteklius, BNP pagrįstų nuosavų 
išteklių dalis iki 2021–2027 m. DFP 
pabaigos būtų proporcingai sumažinta iki 
maždaug 40 proc., taip padidinant ES 
fiskalinę autonomiją ir jos gebėjimą 
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patenkinti ES piliečių lūkesčius, kartu 
atsižvelgiant į Sąjungos biudžeto vaidmenį 
siekiant ES strateginių politikos tikslų, 
pvz., teisingos Europos bendrosios rinkos, 
Europos žaliojo 
kurso, grindžiamo teisinga 
pertvarka, Europos socialinių teisių 
ramsčio ir skaitmeninės transformacijos, 
kurie generuotų papildomą naudą, 
paskatas ir didintų ES pridėtinę vertę;

Or. en

Pakeitimas 44
David Cormand, Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 b. primena, kad skaitmeninės įmonės 
yra vienos iš tų, kurios per COVID-19 
pandemiją užregistravo perviršinį pelną, 
palyginti su ankstesniais metais; pabrėžia, 
kad ES turi atsigauti po COVID-19 krizės 
ir grąžinti lėšas NGEU, todėl pajamų iš 
nepakankamai apmokestinamų sektorių 
mobilizavimas yra labai reikalingas;

Or. en

Pakeitimas 45
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 b. mano, kad bet koks nustatytas 
minimalus tarifas turėtų būti teisingas ir 
pakankamas, kad būtų atgrasoma nuo 
pelno perkėlimo ir išvengta žalingos 
konkurencijos mokesčių srityje; pažymi, 
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kad Nepriklausoma tarptautinių įmonių 
apmokestinimo reformos komisija 
rekomenduoja nustatyti 25 proc. tarifą;

Or. fr

Pakeitimas 46
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 c. pakartoja, kad sukūrus naujus 
nuosavus išteklius, kaip numatyta 
Veiksmų gairėse dėl naujų nuosavų 
išteklių nustatymo pagal TIS, galėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos Sąjungos 
lygmeniu išlaidas skirti prioritetinėms 
sritims ir bendroms viešosioms gėrybėms 
ir taip pasiekti didelį veiksmingumą, 
palyginti su nacionalinėmis išlaidomis;

Or. en

Pakeitimas 47
Younous Omarjee

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 c. pažymi, kad įmonių vengimas 
mokėti mokesčius neapsiriboja vien 
skaitmeninę veiklą vykdančiomis 
įmonėmis; apgailestauja, kad pasiūlyme 
dėl 1-ojo ramsčio ypatingas dėmesys 
skiriamas įmonėms, kurios palaiko ryšius 
su vartotojais; pažymi, kad tai labai 
kenkia norimo rezultato teisingumui ir 
veiksmingumui;

Or. fr
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Pakeitimas 48
David Cormand, Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 c. primygtinai pabrėžia, kad 
nustačius ES masto skaitmeninį mokestį 
būtų lengviau kovoti su mokesčių 
vengimu ir mokestiniu sukčiavimu, taigi 
ir apsaugoti ES finansinius interesus;

Or. en

Pakeitimas 49
David Cormand, Rasmus Andresen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 d. tvirtai pabrėžia, kad pradėjus 
taikyti skaitmeninį mokestį jokiu būdu 
neturėtų būti pakenkta TIS nustatytų 
tikslų įgyvendinimui ir kitų jame 
nustatytų nuosavų išteklių patvirtinimui; 
mano, kad suderinta minimalių pelno 
mokesčių sistema, nustačius bendrą 
konsoliduotąją pelno mokesčio bazę 
(BKPMB), būtų naudinga visoms 
įmonėms, ypač MVĮ, nes būtų užtikrintos 
visiems vienodos sąlygos; ragina BKPMB 
pradėti taikyti dar iki dabartinės 
numatytos 2026 m. datos;

Or. en

Pakeitimas 50
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques
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Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 d. dar kartą patvirtina savo poziciją 
dėl surinkimo išlaidų, kurios turėtų 
sudaryti 10 proc. jų pradinio dydžio, ir 
įspėja dėl bet kokios sumos, kuri 
prieštarautų ES biudžetui ir ES skolų 
grąžinimui;

Or. en

Pakeitimas 51
Joachim Kuhs

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primygtinai ragina Komisiją 
įtraukti Parlamento poziciją rengiant 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl ES skaitmeninio 
mokesčio kaip nuosavų išteklių dalies ir 
ragina Tarybą skubiai priimti pasiūlymą 
laikantis veiksmų plano.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 52
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primygtinai ragina Komisiją įtraukti 
Parlamento poziciją rengiant pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl ES 
skaitmeninio mokesčio kaip nuosavų 
išteklių dalies ir ragina Tarybą skubiai 

6. primygtinai ragina Komisiją įtraukti 
Parlamento poziciją rengiant pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 
dėl ES skaitmeninio mokesčio kaip 
nuosavų išteklių dalies ir peržiūrėto 
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priimti pasiūlymą laikantis veiksmų plano. sprendimo dėl nuosavų išteklių ir ragina 
Tarybą skubiai priimti pasiūlymą laikantis 
veiksmų gairių; ragina institucijas greitai 
ir konstruktyviai įsitraukti į nuolatinį 
dialogą, numatytą nuosavų išteklių 
veiksmų gairėse;

Or. en

Pakeitimas 53
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. primygtinai ragina Komisiją įtraukti 
Parlamento poziciją rengiant pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl ES 
skaitmeninio mokesčio kaip nuosavų 
išteklių dalies ir ragina Tarybą skubiai 
priimti pasiūlymą laikantis veiksmų plano.

6. primygtinai ragina Komisiją įtraukti 
Parlamento poziciją rengiant pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl ES 
skaitmeninio mokesčio kaip nuosavų 
išteklių dalies ir ragina Tarybą skubiai 
priimti pasiūlymą laikantis 
sutartų veiksmų gairių.

Or. en


