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Gerb. pirmininkai,

vykdant pirmiau nurodytą procedūrą, Konstitucinių reikalų komitetas teikia nuomonę Jūsų 
komitetams. Savo 2020 m. rugsėjo 24 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę 
laiško forma.

Konstitucinių reikalų komitetas apsvarstė šį klausimą savo 2020 m. spalio 12 d. posėdyje. Per 
šį posėdį1 jis nusprendė paraginti atsakingus Biudžeto bei Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetus į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti toliau pateikiamus pasiūlymus.

Pagarbiai

(parašas) Antonio Tajani

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Antonio Tajani (pirmininkas ir nuomonės referentas), Gabriele Bischoff 
(pirmininko pavaduotojas), Charles Goerens (pirmininko pavaduotojas), Giuliano Pisapia (pirmininko 
pavaduotojas), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (pavadavo 
Jaceką Saryuszą-Wolski), Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline 
Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura 
Huhtasaari, Sophia in 't Veld (pavadavo Guy Verhofstadtą), Miapetra Kumpula-Natri (pavadavo Pedro Silvą 
Pereirą), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, Mihai 
Tudose, Loránt Vincze ir Rainer Wieland. 



PE658.843v02-00 2/3 AL\1216762LT.docx

LT

PASIŪLYMAI

2017 m. vasario 16 d. rezoliucijose dėl Europos ateities Parlamentas pabrėžė, kad reikia 
gerinti Sąjungos pajėgumą veikti ir stiprinti Sąjungos sprendimų priėmimo proceso 
demokratinę atskaitomybę ir skaidrumą, dėmesį atkreipiant į tai, kad Bendrijos metodas 
geriausiai tinka Sąjungos veikimui užtikrinti. Parlamentas manė, kad tiek nuosavų išteklių, 
tiek DFP klausimais Taryboje taikomas vieningo balsavimo sprendimų priėmimo procedūras 
reikėtų pakeisti kvalifikuota balsų dauguma, ir pabrėžė, kad priimant DFP reglamentą būtina 
taikyti įprastą teisėkūros procedūrą. Nors norint atlikti kai kuriuos iš šių pakeitimų reikia 
pakeisti Sutartį, SESV 312 straipsnio 2 dalyje jau numatyta galimybė priimant DFP Taryboje 
taikyti balsavimą kvalifikuota balsų dauguma.

Konstitucinių reikalų komitetas, laikydamasis tokios pozicijos, Biudžeto komitetui skirtoje 
nuomonėje dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto 
atkreipė dėmesį į privalumus, kurie atsirastų sudarius laikinius finansinius pajėgumus iš lėšų, 
Komisijos ES vardu pasiskolintų rinkose Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonei 
(priemonė „Next Generation EU“), taip pat į būtinybę sukurti naujus tikrus nuosavus išteklius 
2021–2027 m. DFP laikotarpiu, taip siekiant užtikrinti paketo grąžinimo plano patikimumą ir 
tvarumą, sykiu nustatant, kad Parlamentas dėl naujo mechanizmo privalės priimti deramą 
bendrą sprendimą ir užtikrins atskaitomybę ir kuo daugiau skaidrumo. Tokios pozicijos taip 
pat turi būti laikomasi priimant sprendimus dėl prioritetų nustatymo ir lėšų išmokėjimo 
visoms priemonėms, finansuojamoms iš išorės asignuotųjų pajamų pagal priemonę „Next 
Generation EU“. 

Pasiūlyta ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė yra viena iš esminių 
priemonės „Next Generation EU“ ramsčių, todėl šioje priemonėje atitinkamai yra toliau 
pateiktų nuostatų, kuriomis siekiama užtikrinti demokratinę priežiūrą ir atskaitomybę, 
deramai paisant institucinės pusiausvyros principo: 

– aiškūs nustatyti ES prioritetai ir su nustatytais prioritetais susiję išlaidų tikslai 
reglamente, taip pat dėmesys projektams, kuriais skatinama Sąjungos integracija;

– priimant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus naudojami deleguotieji, o 
ne įgyvendinimo aktai;

– privaloma laiku atliekama ir tinkamos struktūros šios priemonės įgyvendinimo peržiūra; 

– konsultacijos su įvairių lygmenų suinteresuotaisiais subjektais, atstovais ar 
institucijomis regionų ir vietos lygmenimis, ekonominiais ir socialiniais partneriais, taip 
pat pilietinės visuomenės organizacijomis ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, be kita ko, rengiantis priimti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planus, tačiau vykdant šiuos procesus nereikalingai nedelsiant ir laikantis partnerystės 
principo;

– reguliarios ir laiku, vienu metu ir vienodomis sąlygomis teikiamos ataskaitos ir 
informacija Europos Parlamentui ir Tarybai tiek raštu, tiek dalyvaujant Komisijos ir 
valstybių narių atstovams Europos Parlamento kompetentingų komitetų posėdžiuose; 

– būtinybė sukurti deramas priemones, pavyzdžiui, viešą rodiklių rezultatų suvestinę, 
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stebėti ir vertinti, kaip Europos Parlamentas įtraukiamas ir dalyvauja skiriant galimus 
ekspertus, padedančius Komisijai; 

– galimybė Europos Parlamentui naudotis viena duomenų baze, kurioje elektronine forma 
būtų saugoma išsami informacija apie visus galutinius lėšų, suteikiamų pagal šią 
priemonę, gavėjus;

– galimybė gauti finansavimą su sąlyga, jei laikomasi ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintų 
vertybių, kaip nustatyta taisyklėse, kurios bus nustatytos atsižvelgiant į visą ES 
biudžetą;

– Europos Parlamento išlaidoms pagal šią priemonę taikoma biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra, aiškiai atskiriant šios priemonės išlaidas nuo bendrosios 
Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros.

Be to, Konstitucinių reikalų komitetas norėtų pabrėžti, kad dėl priemonės „Next Generation 
EU“ tarp grynųjų įmokų mokėtojų ir grynąją paramą gaunančiųjų vis dar gali kilti nesantaiką 
keliančių diskusijų dėl vadinamosios moralinės žalos, jei nebus sukurta nauja nuosavų išteklių 
kategorija, kuriais būtų finansuojamos šio precedento neturinčio ekonomikos gaivinimo plano 
išmokos iš ES biudžeto. Tokia padėtis pakenktų vienybei, solidarumui ir sanglaudai – jomis 
grįsta mūsų Sąjunga. Todėl komitetas dar kartą ragina sukurti naujų nuosavų išteklių krepšelį, 
nustatyti teisiškai privalomą tvarkaraštį, į juos reikėtų įtraukti bent išlaidas, susijusias su 
priemonės „Next Generation EU“ ekonomikos gaivinimo paketu (esminės išlaidos ir 
palūkanos), taip užtikrinant paketo grąžinimo plano patikimumą ir tvarumą. Siekiant šių tikslų 
būtina nustatyti privalomą kalendorių, kada tarpinstituciniame susitarime dėl su biudžetu 
susijusių klausimų bus sukurtas minėtas naujų nuosavų išteklių krepšelis 2021–2027 m. DFP 
laikotarpiui. Šiuo susitarimu taip pat reikėtų siekti padidinti Europos Parlamento vaidmenį 
taikant Sutarties nuostatas, kuriomis remtasi kuriant ekonomikos gaivinimo paketus.

Galiausiai, atsižvelgdamas į precedento neturintį ekonomikos gaivinimo priemonės pobūdį 
(tai istorinės svarbos žingsnis, sutampantis su 70-osiomis 1950 m. gegužės 9 d. Šumano 
deklaracijos metinėmis) ir jos reikšmę gilesnei Sąjungos integracijai, Konstitucinių reikalų 
komitetas mano, kad Konferencija dėl Europos ateities yra tinkamas metas aptarti, be kita ko, 
demokratinius ir konstitucinius iššūkius, susijusius su ekonomikos gaivinimo priemonės 
institucine santvarka ir sprendimų priėmimo procedūromis, taikomomis DFP ir nuosaviems 
ištekliams bendrai, atsižvelgiant į dabartinį ribotą Europos Parlamento vaidmenį šiose 
procedūrose.


