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vykdant nurodytą procedūrą Konstitucinių reikalų komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę 
Jūsų komitetui. 2020 m. liepos 14 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę 
laiško forma.

Konstitucinių reikalų komitetas apsvarstė šį klausimą 2020 m. liepos 14 d. ir 2020 m. 
rugpjūčio 27 d. posėdžiuose. Per pastarąjį posėdį1 komitetas nusprendė paraginti atsakingą 
Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus.

Pagarbiai

Antonio Tajani

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Antonio Tajani (komiteto pirmininkas), Gabriele Bischoff (pirmininko 
pavaduotoja), Charles Goerens (pirmininko pavaduotojas), Giuliano Pisapia (pirmininko pavaduotojas), Sandro 
Gozi (nuomonės referentas), Alexander Alexandrov Yordanov (už Brice Hortefeux), Gerolf Annemans, Gunnar 
Beck (už Antonio Maria Rinaldi), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, 
Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Esteban González Pons, Laura 
Huhtasaari, Niklas Nienaß (už Daniel Freund), Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, 
Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer 
Wieland.
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PASIŪLYMAI

1. pakartoja savo nuomonę, kad dabartinė nuosavų išteklių sistema yra pernelyg sudėtinga, 
diskriminuojanti, neskaidri ir nesuprantama piliečiams; pabrėžia, kad būtina ją nuodugniai 
reformuoti siekiant padidinti pajamų prieinamumą, nuspėjamumą, veiksmingumą, aiškumą 
ir sąžiningumą;

2. pakartoja, kad reikia skubiai pradėti naudoti naujus tikrus nuosavus išteklius, atsižvelgiant 
į Europos Parlamento poziciją2 ir Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais 
rekomendacijas, kad būtų sudarytas tvirtas Sąjungos biudžetas, kuriame daugiausia 
dėmesio būtų skiriama bendriems Europos interesams ir kuriuo būtų galima spręsti 
šiandienos uždavinius, visų pirma prisidėti finansavimu prie ekonomikos gaivinimo po 
COVID-19 krizės ir kompensuoti papildomas išlaidas, susidariusias įgyvendinant 
priemonės „Next Generation EU“ programą, kuri baigtųsi tinkamos grąžos (pranc. juste 
retour) principu ir kurią taikant būtų pasiekti ES piliečiams svarbūs rezultatai; primena, 
kad teisinis reikalavimas aprūpinti ES biudžetą tikrais nuosavais ištekliais kyla tiesiogiai 
iš ES sutarčių; pabrėžia, kad nauji nuosavi ištekliai turėtų būti suderinti su Sąjungos 
politikos tikslais ir tvarkomi nepriklausomai nuo biudžeto dydžio;

3. mano, kad, nors BNP pagrįstas įnašas iki šiol buvo patikimas ir stabilus ES biudžeto 
pajamų šaltinis nuo jo įvedimo 1988 m., jo laipsniškas pertvarkymas iš likutinių ES 
biudžeto išteklių į svarbiausią komponentą nevisiškai atitinka Sutarčių dvasią, pagal kurią 
Sąjunga pasirūpina priemonėmis, kurių reikia jos tikslams pasiekti ir savo politikai 
įgyvendinti, ir kad visas jos biudžetas finansuojamas nuosavais ištekliais; atkreipia dėmesį 
į tai, kad derybos dėl nacionalinių įnašų dydžio iki šiol daugiausia buvo grindžiamos 
politiniais ir finansiniais aspektais, o ne būtinybe sudaryti biudžetą, kuris atitiktų nustatytus 
poreikius ir įsipareigojimus, ir kad tai prisidėjo prie klaidingo ir žalingo požiūrio, pagal 
kurį įnašai į ES biudžetą yra tik pervedimai tarp grynųjų mokėtojų ir grynųjų gavėjų, o ne 
būtinas įnašas siekiant ES teikiamos naudos; todėl mano, kad naujų tikrų nuosavų išteklių 
įvedimas turėtų palaipsniui pakeisti BNP pagrįstus įnašus;

4. pakartoja savo raginimą kuo greičiau panaikinti visas biudžeto lengvatas ir korekcijos 
mechanizmus, siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į visas valstybes nares; šiuo atžvilgiu 
primena, jog M. Monti pranešime dėl būsimo ES finansavimo nurodoma, kad dėl biudžeto 
lengvatų ir korekcijų ES biudžetas vėl mažėja, nes turtingesnės valstybės narės, kurios 
naudojasi lengvatomis, mažiau prisideda prie ES biudžeto, kaip BNP dalimi, nei 
skurdesnės valstybės narės; mano, kad istorinė lengvatų ir korekcijų įvedimo priežastis 
nustojo egzistavusi Jungtinei Karalystei išstojus iš ES; todėl yra nusivylęs, kad baigiantis 
2020 m. liepos 17–21 d. neeiliniam Europos Vadovų Tarybos susitikimui lengvatos ir 
korekcijos buvo išlaikytos, o kai kuriais atvejais net padidėjo;

2 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos. 
Parlamento pozicija siekiant susitarimo (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)), 
P8_TA(2018)0449.
2020 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl naujos daugiametės finansinės programos, nuosavų 
išteklių ir gaivinimo plano (2020/2631(RSP)), P9_TA (2020)0124 ir 2020 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
rezoliucija dėl 2020 m. liepos 17–21 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų (2020/2732(RSP), 
P9_TA(2020)0206.
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5. palankiai vertina iš dalies pakeistą 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos pasiūlymą, kuriuo 
siekiama suteikti Komisijai įgaliojimus pasiskolinti 750 mlrd. EUR 2018 m. kainomis 
kapitalo rinkose, iš kurių gautos pajamos bus pervedamos Sąjungos programoms pagal 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę („Next Generation EU“), kad būtų 
šalinamos COVID-19 krizės pasekmės, ir atkreipia dėmesį į tai, kad naudinga sukurti 
papildomus finansinius pajėgumus Sąjungos lygmeniu, kuriuos būtų galima nedelsiant 
panaudoti skolinantis lėšas, grąžinant lėšas iš ES biudžeto ir šiuo tikslu nustatant naujus 
tikrus nuosavus išteklius; palankiai vertina Komisijos pasiūlymą padidinti nuosavų išteklių 
viršutinę ribą iki 1,4 proc. BNP ir laikinai padidinti nuosavų išteklių viršutinę ribą iki 
2,0 proc. BNP įsipareigojimams, susijusiems su ekonomikai gaivinti skirtomis 
obligacijomis, padengti; vis dėlto mano, kad vėliau turėtų būti galima laikinai padidinti 
viršutinę nuosavų išteklių ribą siekiant ne tik patenkinti daugiametės finansinės programos 
ir Ekonomikos gaivinimo fondo poreikius ir atsižvelgti į numatomą BNP sumažėjimą po 
COVID-19 krizės sukelto nuosmukio, bet ir sudaryti sąlygas ES pasinaudoti didesniu 
biudžetu savo politiniams užmojams įgyvendinti;

6. primena savo poziciją, jog iki 2021–2027 m. DFP pabaigos nustatant naujų nuosavų 
išteklių krepšelį turėtų būti siekiama bent jau padengti išlaidas, susijusias su „Next 
Generation EU“ ekonomikos gaivinimo paketu (pagrindinė suma ir palūkanos), kad būtų 
užtikrintas paketo grąžinimo plano patikimumas ir tvarumas;

7. mano, kad siūlomu mechanizmu, pagal kurį numatoma skolintis išlaidoms padengti ir 
naudoti asignuotąsias pajamas, laikomasi biudžeto balanso ir biudžetinės drausmės 
principų, taip pat nuosavų išteklių sistemos vientisumo, kaip įtvirtinta SESV 310, 311 ir 
323 straipsniuose; 

8. primygtinai laikosi nuomonės, kad pagal naująjį mechanizmą turėtų būti reikalaujama 
tinkamo bendro Parlamento sprendimo ir atskaitomybės Europos Parlamentui, taip pat kuo 
didesnio skaidrumo; be to, ragina Tarybą aktyviai įtraukti Parlamentą ir su juo 
bendradarbiauti visais sprendimo dėl nuosavų išteklių sistemos priėmimo procedūros 
etapais; primygtinai tvirtina, kad tai turi būti taikoma priimant sprendimus dėl prioritetų 
nustatymo ir lėšų išmokėjimo visoms priemonėms, finansuojamoms iš išorės asignuotųjų 
pajamų pagal priemonės „Next Generation EU“ programą;

9. siūlo pasinaudoti Konferencija dėl Europos ateities ir aptarti Sutarčių pakeitimo 
privalumus siekiant užtikrinti, kad Parlamentas ir Taryba balsų dauguma nustatytų 
nuostatas, susijusias su Sąjungos nuosavais ištekliais, pagrįstais tikrais nuosavais ištekliais 
ir nepriklausomais nuo nacionalinių biudžetų, ir apsvarstyti, kaip tokiu atveju būtų galima 
reformuoti valstybių narių patvirtinimo procesą, taip pat išnagrinėti, kaip tikrų nuosavų 
išteklių krepšelis galėtų būti geriau įtvirtintas Sutartyse; mano, kad tai galėtų užtikrinti 
nuosavų išteklių sistemos pastovumą ir veiksmingumą ir galėtų atverti kelią tikrai Europos 
fiskalinei politikai ir taip paskatinti Europos Sąjungos veikimą ir atsparumą. 


