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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto Taisomojo 
biudžeto Nr. 4/2019 projekto „Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumažinimas 
atsižvelgiant į atnaujintus išlaidų poreikius ir atnaujintas pajamas (nuosavi ištekliai)“ 
(00000/0000 – C9-0000/2019 – 2019/2037(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 
1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 
223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20121, ypač į jo 44 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai 
priimtą 2018 m. gruodžio 12 d.2,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 
1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa3,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo4,

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas 
dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos5,

– atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektą, kurį Komisija priėmė 2019 
m. liepos 2 d. (COM(2019)0610),

– atsižvelgdamas į ... m. ... ... d. priimtą ir ... m. ... ... d. Europos Parlamentui perduotą 
Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekto (00000/0000 – C9-
0000/2014),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 ir 96 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9–0000/2019),

A. kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekto tikslas – patikslinti biudžetą tiek 

1 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
2 OL L 67, 2019 3 7.
3 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
4 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
5 OL L 168, 2014 6 7, p. 105.
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išlaidų, tiek pajamų požiūriu siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius;

B. kadangi kalbant apie išlaidas Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekte 1a išlaidų 
kategorijos „Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti“, 1b išlaidų kategorijos 
„Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda– ir 2 išlaidų kategorijos „Tvarus augimas. 
Gamtos ištekliai“ biudžeto eilučių įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai sumažinami 
atitinkamai 112 mln. EUR ir 67,5 mln. EUR; kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 
projektu taip pat siekiama 5 išlaidų kategorijoje 11,9  mln. EUR padidinti 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, pakoreguoti kai kurių institucijų 2019 m. 
biudžetą dėl to, kad Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos buvo atidėtas 
iki 2019 m. spalio 31 d.;

C. kadangi pajamų srityje Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projektas susijęs su tradicinių 
nuosavų išteklių (t. y. muitų ir cukraus mokesčių), pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir 
bendrųjų nacionalinių pajamų (BNPj) bazių prognozių pakeitimu ir su tuo, kad į 
biudžetą reikia įtraukti atitinkamas Jungtinei Karalystei taikomas korekcijas ir jų 
finansavimą, dėl kurių pasikeičia valstybių narių nuosavų išteklių įnašų į Sąjungos 
biudžetą pasiskirstymas;

1. atsižvelgia į Komisijos pasiūlymą; 

2. atkreipia dėmesį į nuosavų išteklių perskirstymą, kuris tapo reikalingas peržiūrėjus 
tradicinių nuosavų išteklių ir PVM prognozes ir atnaujinus JK taikomą korekciją;

3. patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2019 projekto;

4. paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 4/2019 yra galutinai 
priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams. 


