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Tarybos projektas Pakeitimas

7. pirmasis žingsnis – turėtų būti 
nustatyta nauja nuosavų išteklių, pagrįstų 
nacionaliniu įnašu, apskaičiuojamu 
remiantis neperdirbtų plastiko pakuočių 
atliekų kiekiu, kategorija. Vadovaujantis 
Europine plastikų strategija, Sąjungos 
biudžetas gali padėti sumažinti taršą 
plastiko pakuočių atliekomis. 
Nacionaliniu įnašu, proporcingu 
kiekvienoje valstybėje narėje neperdirbtų 
plastiko pakuočių atliekų kiekiui, pagrįsti 
nuosavi ištekliai suteiks paskatą mažinti 
vienkartinių plastikinių gaminių 
vartojimą, skatins perdirbimą ir žiedinę 
ekonomiką. Kartu valstybėms narėms, 
vadovaujantis subsidiarumo principu, bus 
paliekama laisvė imtis tinkamiausių 
priemonių tiems tikslams pasiekti. Kad 
būtų išvengta pernelyg didelio regresinio 
poveikio nacionaliniams įnašams, 
valstybių narių, kurių BNP vienam 
gyventojui 2017 m. nesiekė ES vidurkio, 
įnašams turėtų būti taikomas koregavimo 
mechanizmas, pagal kurį pritaikomas 
metinis sumažinimas fiksuotąja suma. 
Sumažinimas turėtų atitikti 3,8 kg, 
padauginant iš atitinkamos valstybės 
narės gyventojų skaičiaus 2017 m.;
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8. 2020 m. liepos 17–21 d. susitikime 
Europos Vadovų Taryba atkreipė dėmesį į 
tai, kad, kaip papildomų nuosavų išteklių 
pagrindą, 2021 m. pirmą pusmetį 
Komisija pateiks pasiūlymus dėl pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmo ir 
dėl skaitmeninio mokesčio, siekiant juos 
nustatyti ne vėliau kaip 2023 m. sausio 
1 d. Europos Vadovų Taryba paprašė 
Komisijos pateikti peržiūrėtą pasiūlymą 
dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos, galbūt išplečiant jos taikymo 
sritį taip, kad ji aprėptų aviacijos ir jūrų 
sektorius. Ji padarė išvadą, kad 2021–
2027 m. daugiametės finansinės 
programos (DFP) laikotarpiu Sąjunga 
sieks nustatyti kitus nuosavus išteklius, 
tarp kurių gali būti ir finansinių sandorių 
mokestis;
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12. integruojant Europos plėtros fondą į 
Sąjungos biudžetą turėtų būti padidintos 
sprendime dėl nuosavų išteklių nustatytos 
viršutinės ribos. Siekiant užtikrinti, kad 
Sąjunga bet kokiomis aplinkybėmis – net ir 
ekonomikos nuosmukio laikotarpiais – 
galėtų vykdyti savo finansinius 
įsipareigojimus, būtina palikti pakankamą 
maržą tarp mokėjimų ir nuosavų išteklių 
viršutinės ribos;

12. siekiant užtikrinti, kad Sąjunga bet 
kokiomis aplinkybėmis – net ir 
ekonomikos nuosmukio laikotarpiais – 
galėtų vykdyti savo finansinius 
įsipareigojimus, būtina palikti pakankamą 
maržą tarp mokėjimų ir nuosavų išteklių 
viršutinės ribos;
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13. turėtų būti išlaikyta pakankama marža 
nuosavų išteklių viršutinių ribų atžvilgiu, 
kad Sąjunga galėtų įvykdyti visus savo 
finansinius ir neapibrėžtuosius 
įsipareigojimus, kurių terminas sueina 
konkrečiais metais. Visa nuosavų išteklių 
suma, Sąjungos biudžete skirta metiniams 
mokėjimų asignavimams padengti, turėtų 
neviršyti 1,40 % visų valstybių narių BNP 
sumos. Bendra metinių įsipareigojimų 
asignavimų suma turėtų neviršyti 1,46 % 
visų valstybių narių BNP sumos;

13. turėtų būti išlaikyta pakankama marža 
nuosavų išteklių viršutinių ribų atžvilgiu, 
kad Sąjunga galėtų įvykdyti visus savo 
finansinius ir neapibrėžtuosius 
įsipareigojimus, kurių terminas sueina 
konkrečiais metais. Visa nuosavų išteklių 
suma, Sąjungos biudžete skirta metiniams 
asignavimams mokėjimams ir 
įsipareigojimams padengti, neturėtų viršyti 
1,00 % visų valstybių narių BNP sumos;
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16. siekiant vykdyti su numatytu lėšų 
skolinimusi susijusius įsipareigojimus, 
reikia išimtinai ir laikinai padidinti 
viršutines nuosavų išteklių ribas. Todėl 
siekiant vienintelio tikslo – vykdyti visus 
Sąjungos įsipareigojimus, atsirandančius 
dėl jos skolinimosi siekiant reaguoti į 
COVID-19 krizės padarinius, tiek 
viršutinė mokėjimų asignavimų riba, tiek 
viršutinė įsipareigojimų asignavimų riba 
turėtų būti padidintos 0,6 procentinio 
punkto. Komisijos įgaliojimas Sąjungos 
vardu skolintis lėšų kapitalo rinkose 
vieninteliu išskirtiniu tikslu – finansuoti 
priemones, kuriomis reaguojama į 
COVID-19 krizės padarinius, yra 
glaudžiai susijęs su šiame sprendime 
numatytu viršutinės nuosavų išteklių 
ribos padidinimu ir galiausiai su 
Sąjungos nuosavų išteklių sistemos 
veikimu. Taigi toks įgaliojimas turėtų būti 
įtrauktas į šį sprendimą. Dėl 
beprecedenčio šio veiksmo pobūdžio ir 
išskirtinės tų lėšų sumos reikia užtikrintai 
žinoti bendrą Sąjungos įsipareigojimų 
mastą ir esminius lėšų grąžinimo 
ypatumus, taip pat įgyvendinti 
diversifikuotą skolinimosi strategiją;
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