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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir 
finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, 
projekto
(00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/0186(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos reglamento projektą (00000/2019),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 352 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo 
sutarties 203 straipsnį (C9-0000/2019),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis,

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

1. pritaria Tarybos reglamento projektui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Nors esama bendros nuomonės, kad tvarkingas Jungtinės Karalystės (JK) išstojimas iš 
Sąjungos, grindžiamas Susitarimu dėl išstojimo, būtų geriausia išeitis, ES ir toliau rengiasi bet 
kuriai galimai baigčiai, įskaitant išstojimą be susitarimo. Išstojimo be susitarimo atveju 
Sąjungos ir Jungtinės Karalystės biudžetiniai santykiai nebūtų reguliuojami pagal sutartą 
teisinę tvarką. Tai lemtų daug netikrumo ir sunkumų įgyvendinant 2019 ir 2020 m. Sąjungos 
biudžetus visiems JK naudos gavėjams, o kai kuriais atvejais ir kitų valstybių narių naudos 
gavėjams.

Šio pasiūlymo tikslas – pratęsti nenumatytų atvejų sistemos pagal Reglamentą (ES, 
Euratomas) 2019/1197, kurią Europos Parlamentas patvirtino 2019 m. balandžio 17 d., 
veikimą iki 2020 m. pabaigos. Siekiama kuo labiau sumažinti ES išlaidų programų ir kitų 
veiksmų naudos gavėjų didžiausius veiklos sutrikimus išstojimo metu ir iki 2020 m. pabaigos. 
Taip būtų sudarytos sąlygos tvarkingai įgyvendinti biudžetą, susijusį su iki išstojimo dienos 
arba nuo išstojimo dienos iki 2019 m. pabaigos su JK ir Jungtinės Karalystės subjektais 
pasirašytais arba patvirtintais teisiniais įsipareigojimais, taikant Reglamentą (ES, Euratomas) 
2019/1197.

Siūloma nuostata dėl galimybės visus 2020 m. išlaikyti JK ir Jungtinės Karalystės subjektų 
atitiktį reikalavimams, kad jie galėtų naudotis Sąjungos finansavimu, tačiau ji būtų taikoma su 
sąlyga, kad JK raštu įsipareigos prisidėti prie 2020 m. biudžeto finansavimo pagal šiame 
pasiūlyme išdėstytas sąlygas. Be to, Jungtinė Karalystė turėtų raštu įsipareigoti leisti vykdyti 
kontrolę ir atlikti auditus, apimančius visą programų ar veiksmų įgyvendinimo laikotarpį.


