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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. pabrėžia, kad ribota galimybė 

naudojantis Sąjungos biudžetu įveikti šias 

krizes šiuo etapu pirmiausia atsiranda 

todėl, kad taikomos visos turimos 

priemonės, dėl kurių susitarta per derybas 

dėl DFP, ir visų pirma specialios 

priemonės, pvz., lankstumo priemonė; 

primena, kad Parlamentas atliko lemiamą 

vaidmenį nustatant šias priemones per 

derybas dėl DFP; vis dėlto atkreipia dėmesį 

į tai, kad, jei krizės toliau gilės, tai ir 

visapusiško esamų lankstumo nuostatų 

taikymo nepakaks siekiant išspręsti šią 

problemą; atsižvelgdamas į tai, primygtinai 

ragina Tarybą persvarstyti savo poziciją 

dėl DFP numatytų specialių priemonių 

biudžeto sudarymo siekiant sumažinti 

Sąjungos biudžetui tenkančius 

suvaržymus; ryšium su tuo pakartoja savo 

ilgalaikę poziciją, kad specialių priemonių 

(lankstumo priemonės, ES solidarumo 

fondo, Europos prisitaikymo prie 

globalizacijos padarinių fondo ir 

neatidėliotinos pagalbos rezervo) 

mokėjimai turėtų būti apskaičiuojami 

viršijant viršutines DFP mokėjimų ribas, 

kaip tai daroma įsipareigojimų atveju; 

tikisi, kad šis klausimas bus išspręstas 

vykdant DFP laikotarpio vidurio peržiūrą; 

2. pabrėžia, kad galimybė naudojantis 

Sąjungos biudžetu įveikti šias krizes 

atsiranda todėl, kad taikomos visos 

priemonės, dėl kurių susitarta per derybas 

dėl DFP, ir visų pirma specialios 

priemonės, pvz., lankstumo priemonė; 

primena, kad Parlamentas atliko lemiamą 

vaidmenį nustatant šias priemones per 

derybas dėl DFP; vis dėlto atkreipia dėmesį 

į tai, kad, jei krizės toliau gilės, tai ir 

visapusiško esamų lankstumo nuostatų 

taikymo nepakaks siekiant išspręsti šią 

problemą; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 

jog būtina, kad visos institucijos, 

rengdamos savo kitų finansinių metų 

Sąjungos išlaidų sąmatas, laikytųsi 

biudžeto ribojimo politikos ir užtikrintų, 

kad sudarant biudžetą prioritetas būtų 

skiriamas sritims, kurioms labiausiai 

reikia lėšų, ir būtų užtikrinta pakankama 

marža siekiant reaguoti į nenumatytas 

aplinkybes; laikosi nuomonės, kad DFP 

laikotarpio vidurio peržiūra taip pat 

sudaro galimybę išnagrinėti institucijų 

skirtumus apskaičiuojant specialių 

priemonių (lankstumo priemonės, ES 

solidarumo fondo, Europos prisitaikymo 

prie globalizacijos padarinių fondo ir 

neatidėliotinos pagalbos rezervo) 

mokėjimų asignavimus ir surasti 

sprendimą siekiant biudžeto stabilumo ir 
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30. primena, kad galutiniame susitarime 

dėl 2014–2020 m. DFP, remiantis DFP 

reglamento 2 straipsniu, numatyta, kad bus 

atliekama privaloma 2014–2020 m. DFP 

peržiūra ir teikiamas pasiūlymas dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
DFP peržiūros iki 2016 m. pabaigos; 

pabrėžia, kad atliekant peržiūrą ir (arba) 

persvarstymą siekiama įvertinti kokybinį ir 

kiekybinį DFP veikimą ir reaguoti į 

sisteminius Sąjungos biudžeto trūkumus, 

taip pat užtikrinti, kad Sąjunga turėtų 

pakankamai išteklių ir galėtų veiksmingai 

reaguoti į vidaus ir išorės krizes ir 

finansuoti naujus politinius prioritetus 

antrąją  dabartinės DFP pusę; pabrėžia, 

kad Taryba turėtų pateisinti lūkesčius, 

kuriuos sukėlė Europos Vadovų Tarybos 

pareiškimai ir sprendimai; todėl pabrėžia, 

kad Taryba turėtų prisiimti atsakomybę 

užtikrinant, kad naujoms užduotims ir 

nenumatytoms aplinkybėms finansuoti 

būtų skiriami būtini asignavimai, be kito, 

tuo tikslu persvarstant ir padidinant 

viršutines DFP ribas; ketina laikytis 

nuoseklaus požiūrio vedant derybas dėl 

2017 m. biudžeto ir DFP peržiūros; labai 

abejoja, ar siekiant įveikti dabartines 

krizes finansavimas gali būti skiriamas 

esant pagal dabartinę DFP numatytiems 

apribojimams; taip pat pabrėžia, kad DFP 

30. primena, kad galutiniame susitarime 

dėl 2014–2020 m. DFP, remiantis DFP 

reglamento 2 straipsniu, numatyta, kad iki 

2016 m. pabaigos bus atliekama privaloma 

2014–2020 m. DFP peržiūra; pabrėžia, kad 

atliekant peržiūrą siekiama įvertinti DFP 

veikimą; mano, kad reikia išlaikyti DFP 

viršutines ribas, dėl kurių susitarta 

2013 m., ir kad atliekant peržiūrą turėtų 

būti nustatytos politikos sritys, kurios 

daugiau nelaikomos Sąjungos prioritetais, 

kad būtų galima perskirti turimas lėšas 

toms sritims, kuriose poreikiai turi būti 

tenkinami neatidėliojant arba kuriose 

sukuriama tikra ES pridėtinė vertė; 

laikosi nuomonės, kad šiuo požiūriu 

nepaprastai svarbu toliau biudžetą 

orientuoti į darbo vietų kūrimo, augimo ir 

konkurencingumo skatinimą; pabrėžia, 

kad visos institucijos turi atsakomybę 

užtikrinti, kad naujoms užduotims ir 

nenumatytoms aplinkybėms finansuoti 

būtų skiriami būtini asignavimai, 

įgyvendinant prioritetų atsisakymo 

procesą; 
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31. pakartoja savo poziciją, kad pritaria 

būtinai išsamiai Sąjungos nuosavų 

išteklių sistemos reformai ir didžiausią 

politinę svarbą teikia Aukšto lygio grupės 

nuosavų išteklių klausimais, kuri įsteigta 

remiantis susitarimu dėl 2014–

2020 m. DFP, darbui; tikisi, kad Komisija 

ir Taryba atsižvelgs į galutinius rezultatus, 

kurių tikimasi sulaukti iki 2016 m. 

pabaigos, įskaitant visus naujų nuosavų 

išteklių pasiūlymus; primena, kad 

pagrindinis nuosavų išteklių reformos 

siekis – užtikrinti, kad Sąjungos biudžeto 

įplaukos būtų labiau nepriklausomos, 

stabilesnės, paprastesnės, sąžiningesnės, 

tvaresnės ir labiau numatomos, taip pat 

sumažinti pernelyg didelių išlaidų, 

patiriamų nacionalinių biudžetų, naštą ir 

didinti skaidrumą piliečiams nedidinant 

bendros jų mokesčių naštos; mano, kad, 

norint turėti visiškai nepriklausomą ES 

biudžetą, būtina numatyti tikrus nuosavus 

išteklius; 

31. atkreipia dėmesį į Aukšto lygio grupės 

nuosavų išteklių klausimais, kuri įsteigta 

remiantis susitarimu dėl 2014–

2020 m. DFP, darbą; tikisi, kad Komisija 

ir Taryba atsižvelgs į galutinius rezultatus, 

kurių tikimasi sulaukti iki 2016 m. 

pabaigos; griežtai priešinasi tam, kad būtų 

pradėtas taikyti bet koks naujas ES 

mokestis; mano, kad nepaprastai svarbu 

sumažinti pernelyg didelių išlaidų, 

patiriamų nacionalinių biudžetų, naštą ir 

didinti ES biudžeto skaidrumą ir 

matomumą nedidinant bendros mokesčių 

naštos; 

 

Or. en 

 

 


