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Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Biudžeto komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę Jūsų 
komitetui. 

Nuo 2020 m. rugpjūčio 27 d. iki lapkričio 10 d. Biudžeto komiteto derybų grupė DFP ir 
nuosavų išteklių klausimais, remdamasi Komisijos pasiūlymais ir Parlamento bei Tarybos 
pareikštomis pozicijomis, derėjosi su Tarybos ir Komisijos atstovais dėl naujo tarpinstitucinio 
susitarimo biudžeto srityje, kuris yra dokumentų rinkinio, apimančio 2021–2027 m. 
daugiametę finansinę programą, nuosavus išteklius ir ES ekonomikos gaivinimo priemonę 
„Next Generation EU“, dalis. Pateikiame jums šį tarpinstitucinį susitarimą siekdami, kad jį 
patvirtintų Parlamentas.

Atsižvelgdami į klausimo skubumą, BUDG komiteto koordinatoriai, taikydami rašytinę 
procedūrą, lapkričio 16 d., pirmadienį, nusprendė nusiųsti nuomonę laiško forma.



PE660.326v02-00 2/4 AL\1218699LT.docx

LT

Biudžeto komitetas apsvarstė šį klausimą per 2020 m. lapkričio 19 d. balsavimo sesiją. Toje 
balsavimo sesijoje1 komitetas nusprendė paraginti atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą 
pritarti šio tarpinstitucinio susitarimo sudarymui ir į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti 
toliau pateikiamus pasiūlymus.

Pagarbiai

Johan Van Overtveldt

KOPIJOS:
Grupės DFP ir nuosavų išteklių klausimais nariams
Jan OLBRYCHT, bendrapranešėjui DFP klausimais;
Margaridai MARQUES, bendrapranešėjai DFP klausimais;
José Manuel FERNANDES, bendrapranešėjui nuosavų išteklių klausimais
Valérie HAYER, bendrapranešėjai nuosavų išteklių klausimais
Rasmus ANDRESEN, nariui 

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Janusz Lewandowski (pirmininko pavaduotojas), Olivier Chastel (pirmininko 
pavaduotojas), Niclas Herbst (pirmininko pavaduotojas), Margarida Marques (pirmininko 
pavaduotoja / nuomonės bendrapranešėjė), Jan Olbrycht (nuomonės bendrapranešėjis), Rasmus Andresen, 
Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel 
Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Gheorghe Vlad, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco 
Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew 
Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey 
Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils 
Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig. 
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PASIŪLYMAI

A. Kadangi 2020 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos atstovai 
pasiekė politinį susitarimą dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP), 
nuosavų išteklių ir ekonomikos gaivinimo priemonės; kadangi tas politinis susitarimas 
apima atnaujintą tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo 
biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (TIS), taip pat dėl naujų nuosavų 
išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo;

B. kadangi į TIS pirmą kartą įtrauktos nuostatos dėl nuosavų išteklių, t. y. naujas priedas, 
kuriame pateikiamas naujų nuosavų išteklių 2021–2027 m. daugiametės finansinės 
programos laikotarpiu gavimo veiksmų planas; vadovaujantis šiuo planu gautų nuosavų 
išteklių turėtų pakakti ekonomikos gaivinimo priemonės („Next Generation EU“) 
palūkanų ir grąžinimo įmokų išlaidoms, o šias išlaidas viršijančios pajamos būtų ir 
toliau skiriamos Sąjungos biudžetui finansuoti kaip bendrosios pajamos, vadovaujantis 
proporcingumo principu;

C. kadangi TIS yra nauja dalis dėl bendradarbiavimo, susijusio su ekonomikos gaivinimo 
priemone („Next Generation EU“, NGEU), kuria siekiama užtikrinti tinkamą biudžeto 
valdymo institucijos dalyvavimą valdant išorės asignuotąsias pajamas pagal NGEU; 
kadangi toje dalyje yra nuoroda į bendrą pareiškimą dėl naujų pasiūlymų, grindžiamų 
SESV 122 straipsniu, kurie gali daryti apčiuopiamą poveikį Sąjungos biudžetui, 
biudžetinio tikrinimo;

D. kadangi TIS gerokai patobulintas metodikos, skirtos 30 proc. išlaidų klimato srityje 
stebėjimui, naujo DFP tikslo skirti 7,5 proc. lėšų biologinės įvairovės srities išlaidoms 
nuo 2024 m. ir 10 proc. 2026 m. ir 2027 m. nustatymui ir lyčių aspekto išlaidų 
vertinimui, įskaitant lyčių aspekto integravimo skatinimą, rengimas ir taikymas;

E. kadangi TIS yra nauja dalis dėl duomenų apie finansavimo gavėjus kokybės ir 
palyginamumo ir ja siekiama pasiūlyti standartizuotas priemones informacijai apie 
galutinius Sąjungos finansavimo gavėjus rinkti, palyginti ir apibendrinti;  

F. kadangi TIS suprantamas kaip horizontalus susitarimas ir jis netrukdo teisės aktų 
leidėjams susitarti dėl tolesnių priemonių, skirtų duomenų kokybei ir palyginamumui 
gerinti, visų pirma kiek tai susiję su tiesioginio valdymo programomis, arba toliau 
gerinti biudžeto valdymo institucijos dalyvavimo išorės asignuotųjų pajamų valdyme, 
jei jos patenka į konkretaus reglamento taikymo sritį;

G. kadangi į TIS pirmą kartą įtrauktos nuostatos, susijusios su bendradarbiavimu ir dialogu 
derybų dėl DFP metu, ir jomis siekiama sudaryti sąlygas įgyvendinti Sutartyje 
nustatytus reikalavimus imtis visų būtinų priemonių siekiant palengvinti DFP priėmimą 
ir skatinti konsultacijas bei pozicijų derinimą biudžeto klausimais;

H. kadangi naujuoju TIS galiausiai užtikrinamos esamos nuostatos dėl specialių priemonių 
mobilizavimo ir tolesnių tikslinių pakeitimų programavimo ir prognozių skaidrumo 
srityje;

1. pritaria susitarimo sudarymui.
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