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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. apgailestauja, kad Sąjungos biudžetas 

pastaraisiais metais papildomai nukentėjo 

dėl valstybių narių dviveidžio elgesio, nes 

jos pradėjo laikyti savo indėlį į Sąjungos 

biudžetą našta ir traktuoti jį kaip 

koreguojamą kintamąjį; todėl ragina 

užtikrinti didesnį lankstumą kalbant apie 

valstybių narių tam tikrose srityse 

patiriamas išlaidas, pavyzdžiui, 

investicijas į Europos strateginių 

investicijų fondą (ESIF) ir kovą su 

nedarbu, skurdu ir nelygybe, be kita ko, 

atsižvelgiant į poreikį įveikti kylančias 

grėsmes saugumui ir migrantų ir 

pabėgėlių krizę; pažymi, kad ES biudžetas, 

kaip investicijų biudžetas, gali užtikrinti 

itin didelę pridėtinę vertę, nes juo 

naudojantis skatinamas augimas, 

konkurencingumas ir darbo vietų kūrimas 

valstybėse narėse; atkreipia dėmesį į tai, 

kad valstybių narių įnašai į Sąjungos 

biudžetą neturi būti laikomi kintamuoju, 

kuris koreguojamas atsižvelgiant į 

makroekonomines sąlygas; taip pat 

primena pridėtinę Sąjungos biudžeto vertę 

užtikrinant sąveiką ir masto ekonomiją; 

atkreipia dėmesį į ypatingą izoliuotų ir 

atokių regionų padėtį ir mano, kad 

apskaičiuojant valstybių narių struktūrinį 

deficitą neturėtų būti atsižvelgiama į jų 

įnašus į ES biudžetą; 
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biudžetą neturi būti laikomi kintamuoju, 
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makroekonomines sąlygas; taip pat 
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atokių regionų padėtį; 
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