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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingus Užsienio reikalų komitetą ir Tarptautinės prekybos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi trečioji šalis negali turėti tokių pačių teisių ir naudotis tais pačiais privalumais 
kaip valstybė narė; kadangi Sąjunga turėtų apsvarstyti Jungtinės Karalystės dalyvavimą 
Sąjungos ir Euratomo programose, pirmiausia atsižvelgdama į Sąjungos interesus; 
kadangi priimant bet kokį sprendimą dėl Jungtinės Karalystės dalyvavimo tokiose 
programose turėtų būti atsižvelgiama į visus svarbius numatomos partnerystės aspektus, 
nes ta partnerystė turėtų turėti nuoseklią struktūrą;

B. kadangi bet koks Jungtinės Karalystės dalyvavimas Sąjungos ir Euratomo programose 
turėtų atitikti visas reikiamas dalyvavimo taisykles, mechanizmus ir sąlygas, kaip 
nustatyta atitinkamuose teisiniuose pagrinduose; kadangi dėl šios priežasties, be kitų 
aspektų, turėtų būti užtikrinta teisinga Jungtinės Karalystės įnašų ir naudos pusiausvyra ir 
Jungtinė Karalystė negalės naudotis galia priimti sprendimus dėl jokios programos; 

C. kadangi politinėje deklaracijoje Sąjunga ir Jungtinė Karalystė priminė savo bendrą 
įsipareigojimą įgyvendinti būsimą programą PEACE PLUS, išlaikant dabartines būsimos 
programos finansavimo proporcijas;

D. kadangi savo įgaliojimuose Jungtinė Karalystė nurodo, kad ji svarstys galimybę ribotą 
laiką dalyvauti kai kuriose programos „Erasmus +“ dalyse;

1. rekomenduoja Komisijai:

a) imtis būtinų veiksmų siekiant užtikrinti, kad į bendruosius principus ir sąlygas dėl 
dalyvavimo Sąjungos ir Euratomo programose, kurie turi būti nustatyti kaip 
numatomos partnerystės dalis, būtų įtrauktas reikalavimas Jungtinei Karalystei 
sąžiningai ir tinkamai finansiškai prisidėti prie visų programų, kuriose ji dalyvauja;

b) nepritarti tam, kad Jungtinė Karalystė dalyvautų programoje „Erasmus +“ selektyviai 
arba trumpiau nei trunka visa programos trukmė pagal DFP;

c) įvertinti visus galimus scenarijus, įskaitant pereinamojo laikotarpio pratęsimą, ir 
pasirengti jiems, siekiant užtikrinti patikimą Sąjungos biudžeto finansų valdymą.


