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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. apgailestauja, kad ES biudžetas yra 

daugiausia finansuojamas iš nacionalinių 

įnašų, grindžiamų bendrosiomis 

nacionalinėmis pajamomis, o ne iš tikrų 

nuosavų išteklių, kaip numatyta ES 

sutartyse; pakartoja, jog pritaria visavertės 

ES nuosavų išteklių sistemos reformai, 

kurią vykdant būtų vadovaujamasi 

pagrindiniais paprastumo, sąžiningumo ir 

skaidrumo principais ir laikomasi Aukšto 

lygio grupės nuosavų išteklių klausimais 

rekomendacijų; pabrėžia, kad tokia sistema 

turėtų apimti suderintą naujų ES nuosavų 

išteklių paketą, kuris būtų sudarytas 

siekiant paremti ES politinius tikslus ir 
turėtų būti pradėtas taikyti palaipsniui 

siekiant užtikrinti sąžiningesnius ir 

stabilesnius ES finansus; be to, pabrėžia, 

kad Jungtinės Karalystės išstojimas iš 

Sąjungos suteikia galimybę panaikinti 

visas nuolaidas; tikisi, kad šiuo tikslu 

Komisija pateiks ryžtingus pasiūlymus dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų, ir 

pabrėžia, kad per būsimas derybas tiek 

išlaidos, tiek pajamos pagal kitą DFP bus 

svarstomos kaip vienas paketas; 

5. apgailestauja, kad ES biudžetas yra 

daugiausia finansuojamas iš nacionalinių 

įnašų, grindžiamų bendrosiomis 

nacionalinėmis pajamomis, o ne iš tikrų 

nuosavų išteklių, kaip numatyta ES 

sutartyse; pakartoja, jog pritaria visavertės 

ES nuosavų išteklių sistemos reformai, 

kurią vykdant būtų vadovaujamasi 

pagrindiniais paprastumo, sąžiningumo ir 

skaidrumo principais ir laikomasi Aukšto 

lygio grupės nuosavų išteklių klausimais 

rekomendacijų; pabrėžia, kad bet kuri 

tokia sistema turėtų apimti suderintą naujų 

ES nuosavų išteklių krepšelį, kuris turėtų 

būti pradėtas taikyti palaipsniui siekiant 

užtikrinti sąžiningesnius ir stabilesnius ES 

finansus; be to, pabrėžia, kad Jungtinės 

Karalystės išstojimas iš Sąjungos suteikia 

galimybę panaikinti visas nuolaidas; be to, 

mano, kad, siekiant paskatinti valstybes 

nares investuoti į Europos projektą, įnašai 

į ES biudžetą, taip pat nacionaliniai ir 

regioniniai įnašai, naudojami ESI 

fondams bendrai finansuoti, turėtų būti 

neįtraukti apskaičiuojant deficitą pagal 

Stabilumo ir augimo paktą (SAP); tikisi, 

kad šiuo tikslu Komisija pateiks ryžtingus 

pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 

priimamų aktų, ir pabrėžia, kad per 

būsimas derybas tiek išlaidos, tiek pajamos 

pagal kitą DFP bus svarstomos kaip vienas 

paketas; 
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