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7.3.2018 A8-0041/48 

Pakeitimas 48 

José Manuel Fernandes 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. primena, kad Lisabonos sutartyje 

numatytos naujos nuostatos dėl 

įgyvendinimo teisės aktų dėl nuosavų 

išteklių ir suteikiama galimybė Tarybai, 

gavus Parlamento pritarimą, kvalifikuota 

balsų dauguma priimti reglamentą; tačiau 

apgailestauja dėl to, kad kelios 

įgyvendinimo nuostatos, ypač susijusios su 

BNP pagrįstų išteklių apskaičiavimu, vis 

dar įtrauktos į sprendimą dėl nuosavų 

išteklių; todėl ragina užtikrinti sklandesnę 

sprendimo dėl nuosavų išteklių priėmimo 

procedūrą ir jį priimti pagal įprastą 

teisėkūros procedūrą, t. y. kvalifikuota 

balsų dauguma Taryboje ir taikant bendro 

sprendimo su Parlamentu procedūrą; 

primena, kad pagal ES sutarties 48 

straipsnio 7 dalį Europos Vadovų Taryba 

gali priimti sprendimą, leidžiantį aktus, 

kuriems netaikoma įprasta teisėkūros 

procedūra, priimti pagal šią procedūrą, 

nes ji yra daug demokratiškesnė ir 

atviresnė; ragina Europos Vadovų Tarybą 

nedelsiant pradėti taikyti minėtą 

mechanizmą; 

7. primena, kad Lisabonos sutartyje 

numatytos naujos nuostatos dėl 

įgyvendinimo teisės aktų dėl nuosavų 

išteklių ir suteikiama galimybė Tarybai, 

gavus Parlamento pritarimą, kvalifikuota 

balsų dauguma priimti reglamentą; tačiau 

apgailestauja dėl to, kad kelios 

įgyvendinimo nuostatos, ypač susijusios su 

BNP pagrįstų išteklių apskaičiavimu, vis 

dar įtrauktos į sprendimą dėl nuosavų 

išteklių; 

Or. en 
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Pakeitimas 49 

José Manuel Fernandes 

PPE frakcijos vardu 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

43. laikosi nuomonės, kad Europos 

Centrinio Banko pelno pajamos (ECB 

pajamos, gaunamos leidžiant pinigus), taigi 

tiesiogiai susijusios su ES pinigų sąjunga, 

turėtų būti ne išmokamos nacionaliniams 

iždams, bet sudaryti naujų nuosavų išteklių 

pagrindą; 

43. laikosi nuomonės, kad Europos 

Centrinio Banko pelno pajamos (ECB 

pajamos, gaunamos leidžiant pinigus), taigi 

tiesiogiai susijusios su ES pinigų sąjunga, 

turėtų būti ne išmokamos nacionaliniams 

iždams, bet sudaryti naujų nuosavų išteklių 

pagrindą; mano, kad tokie ištekliai turėtų 

būti tiesiogiai susieti su konkrečia ES 

biudžeto eilute, skirta euro zonai; 

Or. en 
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Pakeitimas 50 

José Manuel Fernandes 

PPE frakcijos vardu 

Eider Gardiazabal Rubial 

S&D frakcijos vardu 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reforma 

2017/2053(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

65 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

65. taigi ragina ES biudžeto įplaukų 

srityje įsteigti specialų rezervą, kuris bus 

palaipsniui papildomas kitomis 

nenumatytomis įvairiausių rūšių 

įplaukomis; mano, kad šis rezervas turėtų 

būti naudojamas siekiant patenkinti 

papildomus mokėjimų poreikius, ypač 

susijusius su bendrosios įsipareigojimų 

maržos ar DFP specialių priemonių 

mobilizavimu; 

65. taigi ragina ES biudžete įsteigti 

specialų rezervą, kuris bus palaipsniui 

papildomas kitomis nenumatytomis 

įvairiausių rūšių įplaukomis ir tinkamai 

perkeliamas į kitus metus siekiant 

prireikus suteikti papildomų išlaidų 

finansavimo galimybių; mano, kad šis 

rezervas turėtų būti skirtas DFP 

specialioms priemonėms ir, biudžeto 

valdymo institucijai priėmus sprendimą, 

turėtų užtikrinti papildomų lėšų – tiek 

įsipareigojimų, tiek mokėjimų 

asignavimų; 

Or. en 

 

 


