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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 1
1 dalis

1. pritaria Europos Tarybos 2005 m. gruodžio 15–16 d. vykusio susitikimo sprendimui, 
kuriame Komisija raginama 2008–2009 m. ataskaitoje pateikti plačios apimties 
apžvalgą, apimančią visus ES išlaidų ir išteklių aspektus;  taip pat pritaria deklaracijai 
dėl finansinės struktūros peržiūrėjimo, pateiktai 2006 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės 
ir patikimo finansų valdymo priede; apgailestauja, kad Europos Vadovų Taryba 
susitarė dėl dar didesnių korekcijų, taikytinų tam tikroms didžiausią dalį įnašų 
sumokančioms valstybėms, ir taip nuosavųjų išteklių sistemą pavertė dar 
sudėtingesne ir suteikė didesnę svarbą trumparegiškai vadinamajai teisingo 
grąžinimo koncepcijai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Graham Booth ir Vladimír Železný

Pakeitimas 2
3 dalis

3. pripažįsta, kad turi būti laikomasi mokesčių suverenumo, subsidiarumo, (išbraukta)
mokesčių neutralumo ir atskaitingumo principų;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 3
3 dalis

3. pripažįsta, kad turi būti laikomasi mokesčių suverenumo, subsidiarumo ir mokesčių 
neutralumo principų, kai svarstomas naujų nuosavųjų išteklių nustatymo klausimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 4
4 dalis

4. ragina Komisiją, atsižvelgiant į savo būsimą 2008 m. apžvalgą, rimtai apsvarstyti, ar 
nėra būtina užtikrinti tiesioginę ir skaidrią sąsają tarp Europos Sąjungos išteklių ir jos 
piliečių. Tai būtų padaryta  nustatant paprastesnę ir demokratiškesnę išteklių 
sistemą  Europos Sąjungai finansuoti ir siekiant geriau informuoti apie Sąjungos 
finansavimo pobūdį ir Europos, ir valstybių narių bei regioninų lygmenimis;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 5
4 dalis

4. ragina Komisiją, atsižvelgiant į savo būsimą 2008 m. apžvalgą, rimtai apsvarstyti, ar 
nėra būtina užtikrinti tiesioginę, paprastą ir skaidrią sąsają tarp Europos Sąjungos 
išteklių ir jos piliečių;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 6
4 dalis

4. ragina Komisiją, atsižvelgiant į savo būsimą 2008 m. apžvalgą, rimtai apsvarstyti, ar 
nėra būtina užtikrinti tiesioginę ar netiesioginę skaidrią sąsają tarp Europos Sąjungos 
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išteklių ir jos piliečių;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Graham Booth ir Vladimír Železný

Pakeitimas 7
5 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 8
5 dalis

5. siūlo, kad ieškant tokios sąsajos būtų nuosekliai apsvarstyta galimybė dalį nustatytų 
tiesioginių mokesčių, pavyzdžiui, (išbraukta) įmonių mokestį, ar netiesioginių 
mokesčių, pavyzdžiui, surinktų už energijos naudojimą, visų pirma už 
neatnaujinančių energijos išteklių naudojimą, mokėti į Sąjungos biudžetą, tačiau 
taip pat atsižvelgti į Sutarties reikalavimus dėl tam tikriems regionams taikomų 
nuolatinių apribojimų;

Or. pt

Amendment by Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 9
5 dalis

5. siūlo, kad ieškant tokios sąsajos būtų nuosekliai apsvarstyta galimybė dalį jau
nustatytų mokesčių, pavyzdžiui,  PVM, akcizo mokestį už kelių ir oro transporto 
kurą , pajamų mokestį ar įmonių mokestį, mokėti į Sąjungos biudžetą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Graham Booth ir Vladimír Železný

Pakeitimas 10
6 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 11
6 dalis

6. pripažįsta, kad netolimoje ateityje valstybių narių įnašai išliks svarbus ES pajamų 
šaltinis, tačiau ragina Komisiją pasiūlyti pajamų didinimo sistemą, kurią taikant būtų 
sumažinta santykinė tokių valstybių narių įnašų svarba, išsaugant minimalios 
apimties įnašus, kurie mokami  atsižvelgiant į santykinį kiekvienos valstybės narės 
gerovės lygį;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 12
6 dalis

6. pripažįsta, kad netolimoje ateityje, atsižvelgiant į būsimą Sąjungos kompetenciją,  
valstybių narių įnašai išliks svarbiu ES pajamų šaltiniu, tačiau ragina Komisiją 
pasiūlyti pajamų didinimo sistemą, kurią taikant būtų sumažinta santykinė tokių 
valstybių narių įnašų svarba; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 13
6 dalis

6. pripažįsta, kad netolimoje ateityje valstybių narių įnašai išliks svarbiu ES pajamų 
šaltiniu, tačiau ragina Komisiją pasiūlyti pajamų didinimo sistemą, kurią taikant būtų 
žymiai sumažinta santykinė tokių valstybių narių įnašų svarba; 

Or. fr
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Amendment by Graham Booth and Vladimír Železný

Pakeitimas 14
7 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Marie Beaupuy

Pakeitimas 15
7 a dalis (nauja)

7a. ragina Europos politikus diskusijos neapriboti vien tik išlaidų klausimais, bet ir 
pabrėžti tokių išlaidų naudą, taip pat ir investuotų lėšų naudą, ypač tą, kurią gavo 
senosios valstybės narės;

Or. fr

Amendment by Graham Booth and Vladimír Železný

Pakeitimas 16
8 dalis

Išbraukta.

Or. en

Amendment by Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 17
8 dalis

8. reikalauja, kad vadinamojo Fontenblo principo būtų laikomasi tiek, kiek tai 
nesusilpnintų ES teritorinės sanglaudos, ir kad dėl to būtų atsisakyta sumokėtų įnašų 
dalies, ypač tos dalies, kurią gauna turtingesnės valstybės narės, grąžinimo, nes jis 
akivaizdžiai nebegali būti ilgiau pateisinamas;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 18
8 dalis

8. reikalauja, kad Fontenblo sprendimas būtų persvarstytas ir kad būtų atsisakyta 
sumokėtų įnašų dalies grąžinimo, nes jis akivaizdžiai nebegali būti ilgiau 
pateisinamas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Brigitte Douay

Pakeitimas 19
8 a dalis (nauja)

8a. tikisi, kad Europos regionams, kaip ir valstybių narių parlamentams, gali būti 
suteikta teisė dalyvauti diskusijose dėl nuosavų išteklių sistemos reformos, ypač per 
Regionų komitetą;

Or. fr


