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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos
(COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 2018/0135(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0325), iš dalies pakeistą 
pasiūlymu (COM(2020)0445),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 311 straipsnį ir Europos 
atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, pagal kuriuos Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0201/2018),

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. kovo 14 d. rezoliuciją „Kita DFP: Parlamento pozicijos 
dėl DFP po 2020 m. rengimas“1 ir rezoliuciją dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių 
sistemos reformos2,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 30 d. rezoliuciją dėl 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos ir nuosavų išteklių3,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 14 d. preliminarų pranešimą „2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“4,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 14 d. rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė 
finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“5,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 10 d. Tarybos ir Komisijos pareiškimus „2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. gegužės 15 d. rezoliuciją dėl naujos daugiametės 
finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano6,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ES biudžetas Europos ekonomikos gaivinimo 
planui įgyvendinti“ (COM(2020)0442),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

1 OL C 162, 2019 5 10, p. 51.
2 OL C 162, 2019 5 10, p. 71.
3 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0226.
4 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0449.
5 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0032.
6 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0124.



PE653.866v01-00 6/23 PR\1208077LT.docx

LT

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti 
Komisijos pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) be to, sprendime dėl nuosavų 
išteklių sistemos nustatytas teisinis 
pagrindas, kuriuo remdamasi Komisija 
gali skolintis lėšų kapitalo rinkose, kad 
galėtų finansuoti išlaidas pagal Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonių rinkinį. Su grąžinimo įmokų 
pagrindine suma ir jų palūkanomis 
susijusios išlaidos turi būti 
refinansuojamos iš Sąjungos biudžeto per 
iš anksto nustatytą laikotarpį, 
atsižvelgiant į išleistų obligacijų išpirkimo 
terminus ir skolos grąžinimo strategiją. 
Dėl tokių išlaidų neturėtų būti nepagrįstai 
mažinamos programos išlaidos ar 
investicijų priemonės pagal daugiametę 
finansinę programą, taip pat neturėtų būti 
labai didinami nacionaliniai įnašai. Taigi, 
tokios išlaidos turėtų būti padengiamos 
tikrų naujų nuosavų išteklių pajamomis. 
Visos iš tokių naujų nuosavų išteklių 
gautos sumos, viršijančios atitinkamais 
metais būtiną grąžinimo įsipareigojimams 
įvykdyti sumą, turėtų būti pervedamos į 
Sąjungos biudžetą kaip bendrosios 
pajamos. Pasibaigus grąžinimo planui, 
visi nauji nuosavi ištekliai turėtų ir toliau 



PR\1208077LT.docx 7/23 PE653.866v01-00

LT

pildyti Sąjungos biudžetą kaip bendrosios 
pajamas;

Or. en

Pagrindimas

Nauji nuosavi ištekliai yra būtina EP pritarimo kitai DFP sąlyga dėl tokių nusistovėjusių 
priežasčių kaip BNP pagrįstų nuosavų išteklių politikos suderinimas ir jų dominavimo 
mažinimas, taip pat dėl to, kad pagal Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę 
pasiskolintų lėšų refinansavimas pajamomis iš naujų nuosavų išteklių suteikia svarų pagrindą 
reformai. Nauji nuosavi ištekliai, jei įmanoma, turėtų būti įvesti nedelsiant arba, jei tam dar 
nebus pagrindinių teisinių pagrindų, per kitą laikotarpį. Baigus mokėti grąžintinas sumas, šie 
nauji nuosavi ištekliai turėtų likti ES biudžete kaip bendrosios pajamos.

Pakeitimas2

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) naujos nuosavų išteklių 
kategorijos turėtų būti nustatytos likus 
pakankamai laiko, kad pradėjus vykdyti 
palūkanų ir skolos grąžinimo 
įsipareigojimus būtų galima naudoti 
pagal jas nustatytas lėšas. Lėšų iš tokių 
nuosavų išteklių turėtų pakakti bent jau 
grąžintinos pagrindinės sumos ir susijusių 
palūkanų išlaidoms, taip pat visoms 
kitoms susijusioms išlaidoms padengti. 
Nauji nuosavi ištekliai turėtų būti 
suderinti su Sąjungos politikos tikslais ir 
iš jų turėtų būti remiamas Europos 
žaliasis kursas, taip pat bendrosios rinkos 
veikimas ir pastangos didinti įmonių 
apmokestinimo veiksmingumą. Europos 
Parlamentas savo 2018 m. lapkričio mėn. 
preliminariame pranešime dėl DFP ir 
nuosavų išteklių jau patvirtino galimą 
naujų nuosavų išteklių krepšelį, kuriam 
minėtos savybės būdingos;

Or. en

Pagrindimas

Preliminariame pranešime išvardyti galimi nauji nuosavi ištekliai yra subalansuoti ir papildo 
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vieni kitus politikos krypčių, sektorių ir paskirstymo poveikio požiūriu. Jie padidintų ES 
biudžeto pajamų įvairovę ir atsparumą ir jų pakaktų padengti Europos Sąjungos ekonomikos 
gaivinimo priemonės grąžinimo įmokų išlaidoms. Nauji pajamų srautai neturėtų tekti 
atskiriems ES mokesčių mokėtojams, bet veikiau būti gaunami aptinkant slepiamą įmonių 
pelną ar kitaip mobilias mokesčių bazes arba būti suderinti su į tvarumą orientuotais ES 
politikos tikslais.

2 straipsnio 1 dalies pakeitimais nesiekiama išvardyti visų galimų variantų.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dabartinę pridėtinės vertės 
mokesčiu pagrįstų nuosavų išteklių 
nustatymo sistemą dėl pernelyg didelio 
sudėtingumo ne kartą kritikavo Audito 
Rūmai, Europos Parlamentas ir valstybės 
narės. Todėl tikslinga tų nuosavų išteklių 
skaičiavimą supaprastinti;

(5) pridėtinės vertės mokesčiu pagrįsti 
nuosavi ištekliai yra nusistovėjęs 
Sąjungos biudžeto pajamų šaltinis ir 
turėtų ir toliau atspindėti esminį vartotojų 
bendrojoje rinkoje ir Sąjungos viešųjų 
finansų ryšį. Tačiau dabartinę pridėtinės 
vertės mokesčiu pagrįstų nuosavų išteklių 
nustatymo sistemą dėl pernelyg didelio 
sudėtingumo ne kartą kritikavo Audito 
Rūmai, Europos Parlamentas ir valstybės 
narės. Todėl tikslinga tų nuosavų išteklių 
skaičiavimą supaprastinti;

Or. en

(PASTABA: tekstas paimtas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant geriau suderinti Sąjungos 
finansavimo priemones ir jos politikos 
prioritetus, geriau atspindėti Sąjungos 
biudžeto svarbą bendrosios rinkos 
veikimui, geriau remti Sąjungos politikos 
tikslus ir sumažinti valstybių narių 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
pagrįstus įnašus į Sąjungos metinį 
biudžetą, būtina nustatyti naujų kategorijų 

(6) siekiant padengti Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonės grąžintinos pagrindinės sumos 
ir susijusių palūkanų išlaidas, geriau 
suderinti Sąjungos finansavimo priemones 
ir jos politikos prioritetus, geriau atspindėti 
Sąjungos biudžeto svarbą bendrosios 
rinkos veikimui, geriau remti Sąjungos 
politikos tikslus ir sumažinti valstybių 
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nuosavus išteklius, pagrįstus bendra 
konsoliduotąja pelno mokesčio baze, 
nacionalinėmis pajamomis iš Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistemos ir nacionaliniu įnašu, 
apskaičiuojamu remiantis neperdirbtų 
plastiko pakuočių atliekų kiekiu;

narių bendrosiomis nacionalinėmis 
pajamomis pagrįstus įnašus į Sąjungos 
metinį biudžetą, būtina nustatyti naujų 
kategorijų nuosavus išteklius, pagrįstus 
bendra konsoliduotąja pelno mokesčio 
baze, nacionalinėmis pajamomis iš 
Europos Sąjungos apyvartinių taršos 
leidimų prekybos sistemos ir nacionaliniu 
įnašu, apskaičiuojamu remiantis 
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų 
kiekiu. Be to, kai tik bus nustatytos 
pagrindinės teisinės sąlygos, šiuo tikslu 
turėtų būti pradėti naudoti nauji nuosavi 
ištekliai, pagrįsti pasienio anglies dioksido 
mokesčio mechanizmu, skaitmeninių 
paslaugų mokesčiu ir finansinių sandorių 
mokesčiu;

Or. en

(PASTABA: tekstas paimtas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) papildomi nuosavi ištekliai turėtų 
būti nustatyti pagal teisiškai privalomą 
tvarkaraštį, dėl kurio susitaria Europos 
Parlamentas ir Taryba, siekiant užtikrinti, 
kad susiję teisės aktai galėtų būti priimti 
laiku ir pradėti taikyti taip, kad atsiradus 
išlaidoms būtų galima naudoti lėšas. 
Komisija šiuo tikslu turėtų pateikti 
teisėkūros pasiūlymų;

Or. en

Pagrindimas

Naujų nuosavų išteklių krepšelis, kurį sudarytų iš įvairių sektorių gaunamos pajamos ir kuris 
turėtų skirtingas paskirstymo pasekmes valstybėms narėms, padidintų ES biudžeto pajamų 
įvairovę ir atsparumą. Šie šaltiniai būtų nauji pajamų srautai, o bendros jų pajamų sumos 
pakaktų Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės skolos grąžinimo išlaidoms 
padengti.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pasiekti tikslą nuo 1990 iki 2030 m. 
bent 40 % sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip 
įsipareigota Paryžiaus klimato susitarime, 
yra Sąjungos prioritetas. Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema yra viena iš pagrindinių priemonių, 
įdiegtų šiam tikslui įgyvendinti, ir suteikia 
galimybę gauti pajamų aukcione 
parduodant apyvartinius taršos leidimus. 
Atsižvelgiant į suderintą Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos pobūdį, taip pat į Sąjungos 
teikiamą finansavimą klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
pastangoms valstybėse narėse skatinti, 
tikslinga nustatyti naują su šia sritimi 
susijusių ES biudžeto nuosavų išteklių rūšį. 
Šie nuosavi ištekliai turėtų būti pagrįsti 
valstybių narių aukcionuose parduotinais 
apyvartiniais taršos leidimais, įskaitant 
nemokamus pereinamojo laikotarpio 
apyvartinius taršos leidimus energetikos 
sektoriui. Siekiant atsižvelgti į konkrečias 
tam tikroms valstybėms narėms skirtas 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB20 nuostatas, nustatant nuosavų 
išteklių įnašą apyvartiniai taršos leidimai, 
perskirstyti solidarumo, ekonomikos 
augimo ir tarpusavio jungčių tikslais, taip 
pat inovacijų fondui ir modernizavimo 
fondui skirti apyvartiniai taršos leidimai 
neturėtų būti įtraukiami;

(8) pasiekti tikslą nuo 1990 iki 2030 m. 
bent 40 % sumažinti išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip 
įsipareigota Paryžiaus klimato susitarime, 
yra Sąjungos prioritetas. Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema yra viena iš pagrindinių priemonių, 
įdiegtų šiam tikslui įgyvendinti, ir suteikia 
galimybę gauti pajamų aukcione 
parduodant apyvartinius taršos leidimus. 
Atsižvelgiant į suderintą Europos Sąjungos 
apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemos pobūdį, taip pat į Sąjungos 
teikiamą finansavimą klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
pastangoms valstybėse narėse skatinti, 
tikslinga nustatyti naują su šia sritimi 
susijusių ES biudžeto nuosavų išteklių rūšį. 
Šie nuosavi ištekliai turėtų būti pagrįsti 
valstybių narių aukcionuose parduotinais 
apyvartiniais taršos leidimais, įskaitant 
nemokamus pereinamojo laikotarpio 
apyvartinius taršos leidimus energetikos 
sektoriui. Siekiant atsižvelgti į konkrečias 
tam tikroms valstybėms narėms skirtas 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2003/87/EB20 nuostatas, nustatant nuosavų 
išteklių įnašą apyvartiniai taršos leidimai, 
perskirstyti solidarumo, ekonomikos 
augimo ir tarpusavio jungčių tikslais, taip 
pat inovacijų fondui ir modernizavimo 
fondui skirti apyvartiniai taršos leidimai 
neturėtų būti įtraukiami. Europos 
Sąjungos apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema pagrįsti nuosavi ištekliai 
taip pat turėtų būti apibrėžti taip, kad 
apimtų galimas papildomas pajamas, 
gaunamas ateityje išplėtus ATLPS 
direktyvos taikymo sritį į ją įtraukiant 
naujus sektorius ar geografinius 
regionus;
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__________________ __________________
20 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

20 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 
96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

Or. en

(PASTABA: tekstas paimtas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) vadovaujantis Sąjungos plastikų 
strategija, Sąjungos biudžetas gali padėti 
sumažinti taršą plastiko pakuočių 
atliekomis. Nacionaliniu įnašu, 
proporcingu kiekvienoje valstybėje narėje 
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų 
kiekiui, pagrįsti nuosavi ištekliai suteiks 
paskatą mažinti vienkartinių plastikų 
naudojimą, skatins perdirbimą ir žiedinės 
ekonomikos kūrimą. Kartu valstybėms 
narėms, vadovaujantis subsidiarumo 
principu, bus paliekama laisvė imtis 
tinkamiausių priemonių tiems tikslams 
pasiekti;

(9) vadovaujantis Sąjungos plastikų 
strategija, Sąjungos biudžetas gali padėti 
sumažinti taršą plastiko pakuočių 
atliekomis. Nacionaliniu įnašu, 
proporcingu kiekvienoje valstybėje narėje 
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų 
kiekiui, pagrįsti nuosavi ištekliai suteiks 
paskatą mažinti vienkartinių plastikų 
naudojimą, skatins perdirbimą ir žiedinės 
ekonomikos kūrimą. Kartu valstybėms 
narėms, vadovaujantis subsidiarumo 
principu, bus paliekama laisvė imtis 
tinkamiausių priemonių tiems tikslams 
pasiekti. Atsižvelgiant į tai, kad šis įnašas 
turėtų tapti nuosavais ištekliais remiantis 
principu „teršėjas moka“, šiam įnašui 
neturėtų būti taikomas joks korekcijos 
mechanizmas;

Or. en

(PASTABA: tekstas paimtas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(9a) reikėtų panaikinti lengvatas ir 
kitus korekcijos mechanizmus. Prireikus 
lengvatos turėtų būti suteikiamos ribotu 
laipsniško nutraukimo laikotarpiu taikant 
laikiną valstybės narės BNP pagrįsto 
įnašo sumažinimą fiksuotąja suma;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) 20 % valstybių narių tradiciniams 
nuosaviems ištekliams surinktų lėšų, kurios 
pasiliekamos kaip surinkimo išlaidos, yra 
didelė į Sąjungos biudžetą nepatenkanti 
nuosavų išteklių dalis. Tradicinių nuosavų 
išteklių surinkimo išlaidų, kurias pasilieka 
valstybės narės, dalis turėtų būti ne 20 %, o 
10 %, kokia ir buvo iš pradžių, kad 
finansinė parama muitinių įrangai, 
darbuotojams ir informacijai būtų geriau 
suderinta su faktinėmis išlaidomis ir 
poreikiais;

(11) 20 % valstybių narių tradiciniams 
nuosaviems ištekliams surinktų lėšų, kurios 
pasiliekamos kaip surinkimo išlaidos, yra 
didelė į Sąjungos biudžetą nepatenkanti 
nuosavų išteklių dalis. Tradicinių nuosavų 
išteklių surinkimo išlaidų, kurias pasilieka 
valstybės narės, dalis turėtų būti ne 20 %, o 
10 %, kokia ir buvo iš pradžių, kad 
finansinė parama muitinių įrangai, 
darbuotojams ir informacijai būtų geriau 
suderinta su faktinėmis išlaidomis ir 
poreikiais. Ši dalis turėtų būti vienoda 
visoms valstybėms narėms;

Or. en

(PASTABA: tekstas paimtas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 311 straipsnio ketvirtoje 
pastraipoje nustatyta, kad Taryba turi 
patvirtinti Sąjungos nuosavų išteklių 
sistemos įgyvendinimo priemones. Tokios 
priemonės turėtų apimti visų rūšių 
nuosaviems ištekliams taikomas bendro ir 
techninio pobūdžio nuostatas, kurių 

(12) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 311 straipsnio ketvirtoje 
pastraipoje nustatyta, kad Taryba turi 
patvirtinti Sąjungos nuosavų išteklių 
sistemos įgyvendinimo priemones. Tokios 
priemonės turėtų apimti visų rūšių 
nuosaviems ištekliams taikomas bendro ir 
techninio pobūdžio nuostatas, kurių 
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tinkama parlamentinė priežiūra yra itin 
svarbi. Tos priemonės turėtų apimti 
išsamias taisykles dėl 2 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų teiktinų nuosavų išteklių sumų 
nustatymo, įskaitant taikomus 2 straipsnio 
1 dalies b–e punktuose nurodytus nuosavų 
išteklių pareikalavimo tarifus, su 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
susijusius techninius klausimus, nuosavų 
išteklių surinkimo kontrolės ir priežiūros 
nuostatas ir tvarką, įskaitant taisykles dėl 
patikrinimų ir dėl pareigūnų ir kitų 
tarnautojų, Komisijos įgaliotų atlikti 
patikrinimus, įgaliojimų, ir visus 
atitinkamus ataskaitų teikimo reikalavimus;

tinkama parlamentinė priežiūra yra itin 
svarbi. Tos priemonės turėtų apimti 
išsamias taisykles dėl 2 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų teiktinų nuosavų išteklių sumų 
nustatymo, įskaitant taikomus 2 straipsnio 
1 dalies b–e punktuose nurodytus nuosavų 
išteklių pareikalavimo tarifus, su 
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis 
susijusius techninius klausimus, nuosavų 
išteklių surinkimo kontrolės ir priežiūros 
nuostatas ir tvarką, įskaitant taisykles dėl 
patikrinimų ir dėl pareigūnų ir kitų 
tarnautojų, Komisijos įgaliotų atlikti 
patikrinimus, įgaliojimų, ir visus 
atitinkamus ataskaitų teikimo reikalavimus. 
Tos priemonės taip pat turėtų apimti 
praktines nuostatas, pagal kurias 
valstybės narės ir Europos Parlamentas, 
kaip viena iš biudžeto valdymo institucijų, 
būtų periodiškai informuojami apie 
skolinimosi padėtį, skolos valdymą ir 
susijusias rizikos valdymo strategijas, taip 
pat grąžinimo planą; 

Or. en

(PASTABA: tekstas paimtas iš COM(2018)0325)

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
13a konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant išlaikyti pakankamą maržą 
pagal sprendime dėl nuosavų išteklių 
nustatytas viršutines ribas, kad Sąjunga 
galėtų įvykdyti visus savo finansinius ir 
neapibrėžtuosius įsipareigojimus, kurių 
terminas sueina konkrečiais metais, 
sprendime dėl nuosavų išteklių nustatytas 
mokėjimų asignavimų viršutines ribas 
reikėtų padidinti iki 1,40 %, o 
įsipareigojimų asignavimų viršutines 
ribas iki 1,46 % valstybių narių bendrųjų 
nacionalinių pajamų rinkos kainomis;

(13a) siekiant išlaikyti pakankamą maržą 
pagal sprendime dėl nuosavų išteklių 
nustatytas viršutines ribas, kad Sąjunga 
galėtų įvykdyti visus savo finansinius ir 
neapibrėžtuosius įsipareigojimus, kurių 
terminas sueina konkrečiais metais, 
sprendime dėl nuosavų išteklių nustatytas 
mokėjimų asignavimų viršutines ribas 
reikėtų padidinti iki 1,50 % valstybių narių 
bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos 
kainomis;

Or. en
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(PASTABA: tekstas paimtas iš COM(2020)0445)

Pagrindimas

Papildomai padidinus nuolatinę nuosavų išteklių viršutinę ribą 0,1 BNP procentiniu punktu 
(padidėjimas nuo 1,40 iki 1,50 proc.) DFP asignavimai padidėtų tiek, kad visiškai atitiktų 
nustatytą EP poziciją.

Nuosavų išteklių įsipareigojimų viršutinė riba turėtų būti panaikinta. Tai „de facto“ yra 
išlaidų apribojimas pagal teisinį pagrindą, pagal kurį EP, kaip viena iš biudžeto valdymo 
institucijų, nėra visapusiškai įtraukta, ir turėtų būti tinkamiau priimtas remiantis SESV 312 
straipsniu. Tinkamas įsipareigojimų ir mokėjimų plėtojimas gali būti numatytas pagal 
skirtingas procedūras ir teisės aktus.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
13f konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13 f) lėšų, pasiskolintų siekiant teikti 
negrąžinamą paramą, grąžinamą paramą 
pagal finansines priemones arba atidėjinius 
biudžeto garantijomis, taip pat mokėtinų 
palūkanų grąžinimas finansuojamas iš 
Sąjungos biudžeto. Pasiskolintos lėšos, 
skiriamos valstybėms narėms kaip 
paskolos, turėtų būti grąžinamos sumomis, 
gautomis iš valstybių narių naudos gavėjų. 
Kad Sąjunga galėtų įvykdyti visus savo 
finansinius ir neapibrėžtuosius 
įsipareigojimus, atsirasiančius dėl 
išskirtinio laikino įgaliojimo skolintis lėšų 
bet kuriais nustatytais metais ir bet 
kokiomis aplinkybėmis laikydamasi SESV 
310 straipsnio 4 dalies ir 323 straipsnio, 
reikia paskirti reikalingus išteklius ir leisti 
Sąjungai jais naudotis;

(13f) lėšų, pasiskolintų siekiant teikti 
negrąžinamą paramą, grąžinamą paramą 
pagal finansines priemones arba atidėjinius 
biudžeto garantijomis, taip pat mokėtinų 
palūkanų grąžinimas finansuojamas iš 
Sąjungos biudžete numatytų lėšų iš naujų 
nuosavų išteklių. Pasiskolintos lėšos, 
skiriamos valstybėms narėms kaip 
paskolos, turėtų būti grąžinamos sumomis, 
gautomis iš valstybių narių naudos gavėjų. 
Kad Sąjunga galėtų įvykdyti visus savo 
finansinius ir neapibrėžtuosius 
įsipareigojimus, atsirasiančius dėl 
išskirtinio laikino įgaliojimo skolintis lėšų 
bet kuriais nustatytais metais ir bet 
kokiomis aplinkybėmis laikydamasi SESV 
310 straipsnio 4 dalies ir 323 straipsnio, 
reikia paskirti reikalingus išteklius ir leisti 
Sąjungai jais naudotis;

Or. en

(PASTABA: tekstas paimtas iš COM(2018)0445)

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
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13 i konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13i) siekiant vienintelio tikslo – įvykdyti 
papildomus finansinius ir neapibrėžtuosius 
įsipareigojimus, atsirasiančius dėl 
išskirtinio laikino įgaliojimo skolintis lėšų 
ir užtikrinti finansinį tvarumą net 
ekonomikos nuosmukio metu, mokėjimų 
asignavimų viršutinės ribos ir 
įsipareigojimų asignavimų viršutinės 
ribos turėtų būti abi padidintos 0,6 
procentinio punkto;

(13i) siekiant vienintelio tikslo – įvykdyti 
papildomus finansinius ir neapibrėžtuosius 
įsipareigojimus, atsirasiančius dėl 
išskirtinio laikino įgaliojimo skolintis lėšų 
ir užtikrinti finansinį tvarumą net 
ekonomikos nuosmukio metu, mokėjimų 
asignavimų viršutinės ribos turėtų būti 
padidintos 0,6 procentinio punkto;

Or. en

(PASTABA: tekstas paimtas iš COM(2020)0445)

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) pajamos, surinktos iš skaitmeninių 
paslaugų apmokestinimo, kol bus priimta 
ir įgyvendinta Tarybos direktyva dėl 
bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, 
kuriuo apmokestinamos pajamos, 
gaunamos teikiant tam tikras 
skaitmenines paslaugas, sistemos 
(COM(2018)148 final); faktinis 
pareikalavimo tarifas neviršija 100 %;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) finansinių sandorių mokesčio, 
taikytino pagal Tarybos direktyvą (ES) 
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Nr. [.../...] laikantis taikytinų 
pareikalavimo tarifų, dalis, neviršijanti 
minėtoje direktyvoje nustatytų minimalių 
tarifų; jei šie nuosavi ištekliai laikinai 
įgyvendinami vykdant tvirtesnį 
bendradarbiavimą, jie nedaro poveikio 
tvirtesniame bendradarbiavime 
nedalyvaujančioms valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) pajamos, gautos taikant pasienio 
anglies dioksido mokesčio mechanizmą 
pagal Komisijos pasiūlymą [.../...];

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos Parlamentas ir Taryba, 
glaudžiai bendradarbiaudami su 
Komisija, ne vėliau kaip iki 2028 m. 
sausio 1 d. nepažeisdami kitų pasiūlymų 
nustato teisiškai privalomą naujų 
nuosavų išteklių nustatymo tvarkaraštį, 
pagal kurį gaunamų pajamų turi pakakti 
bent jau skolos grąžinimo išlaidoms, 
susijusioms su skolinimosi pajėgumais, 
nustatytais 3b straipsniu, padengti.
Komisija šiuo tikslu turėtų pateikti 
atitinkamų teisėkūros pasiūlymų.
Lėšos iš naujų nuosavų išteklių krepšelio į 
Sąjungos biudžetą įtraukiamos nuo 
2021 m. sausio 1 d.

Or. en
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Pagrindimas

Europos Parlamentas ragina nustatyti teisiškai privalomą naujų nuosavų išteklių krepšelio 
nustatymo nuo 2021 m. tvarkaraštį.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendra nuosavų išteklių suma, 
skirta Sąjungos metiniams mokėjimų 
asignavimams padengti, negali viršyti 
1,40 % bendros visų valstybių narių 
bendrųjų nacionalinių pajamų sumos.

1. Bendra nuosavų išteklių suma, 
skirta Sąjungos metiniams mokėjimų 
asignavimams padengti, negali viršyti 
1,50 % bendros visų valstybių narių 
bendrųjų nacionalinių pajamų sumos.

Or. en

(PASTABA: tekstas paimtas iš COM(2020)0445)

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į Sąjungos biudžetą įtrauktų 
įsipareigojimų asignavimų bendra metinė 
suma negali viršyti 1,46 % bendros visų 
valstybių narių bendrųjų nacionalinių 
pajamų sumos.“;

Išbraukta.

Or. en

(PASTABA: tekstas paimtas iš COM(2020)0445)

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Turi būti išlaikomas tinkamas 
įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų 

Išbraukta.
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asignavimų santykis, siekiant užtikrinti jų 
suderinamumą ir sudaryti sąlygas, kad 
1 dalyje nustatytos viršutinės ribos būtų 
laikomasi vėlesniais metais.

Or. en

(PASTABA: tekstas paimtas iš COM(2020)0445)

Pagrindimas

Tinkamas įsipareigojimų ir mokėjimų santykis yra neatsiejamas nuo biudžeto išlaidų. Todėl 
jis neturėtų būti reglamentuojamas teisinėje sistemoje, pagal kurią Europos Parlamentas 
neįtraukiamas į sprendimų priėmimo procedūrą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
3b straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Lėšų, naudotų 1 dalies b punkte 
nurodytoms išlaidoms, pagrindinė suma ir 
susijusios mokėtinos palūkanos grąžinamos 
iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Pagal 
Reglamento (EB, Euratomas) 2018/1046 
112 straipsnio 2 dalį biudžetiniai 
įsipareigojimai gali būti suskaidyti į per 
keletą metų mokamas metines dalis.

2. Lėšų, naudotų 1 dalies b punkte 
nurodytoms išlaidoms, pagrindinė suma ir 
susijusios mokėtinos palūkanos grąžinamos 
iš Sąjungos bendrajame biudžete 
numatytų lėšų iš naujų nuosavų išteklių. 
Pagal Reglamento (EB, Euratomas) 
2018/1046 112 straipsnio 2 dalį 
biudžetiniai įsipareigojimai gali būti 
suskaidyti į per keletą metų mokamas 
metines dalis.

Or. en

(PASTABA: tekstas paimtas iš COM(2020)0445)

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
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Pertekliaus perkėlimas į kitą laikotarpį
Bet koks Sąjungos pajamų perteklius, 
gautas finansinių metų pajamoms viršijus 
bendras faktines išlaidas, perkeliamas į 
kitus finansinius metus.

Or. en

(PASTABA: tekstas paimtas iš COM(2018)0325)

Pagrindimas

Perviršio apibrėžtis turėtų būti nustatyta įgyvendinimo reglamente, pagal kurį EP gali pritarti 
tam, ar jis turi būti išskaičiuotas iš BNP nuosavų išteklių, ar įskaičiuotas kaip papildomi 
išlaidų asignavimai kitais metais.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės surinkimo 
išlaidoms padengti pasilieka 10 % sumų, 
nurodytų 2 straipsnio 1 dalies a punkte.

2. Valstybės narės kaip kompensaciją 
už surinkimo išlaidas pasilieka 10 % 
sumų, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies a 
punkte.

Or. en

(PASTABA: tekstas paimtas iš COM(2020)0445)

Pagrindimas

Turėtų būti paaiškinta, kad šie 10 % patys savaime nėra skirti faktinėms surinkimo išlaidoms, 
kurios yra labai skirtingos visose valstybėse narėse, padengti, o veikiau yra kompensacija 
(atlygis arba paskata) už tai, kad nacionalinės valdžios institucijos Sąjungos vardu renka ir 
tvarko muitus. Surinkimo išlaidos neturėtų būti laikomos „paslėpta lengvata“ tam tikroms 
valstybėms narėms, surenkančioms labai didelę ES muitų pajamų dalį.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pajamų, gautų iš baudų už 
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konkurencijos pažeidimus ir pažeidimų 
bylų, biudžetinę tvarką;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo taisyklėse, taikant pritarimo procedūrą pagal SESV 311 straipsnio 4 dalį, 
turėtų būti numatyta, kad gavus papildomas pajamas iš baudų už konkurencijos pažeidimus ir 
pažeidimų bylų kitais metais turi būti numatoma papildomų išlaidų asignavimų ir tokios 
pajamos neturi būti išskaičiuojamos iš likutinių BNP pagrįstų nuosavų išteklių. 
Įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai, susiję su tokiomis pajamomis, turėtų būti 
skaičiuojami viršijant DFP viršutines ribas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjai primena, kad Europos Parlamentas jau seniai pasisako už nuodugnią ES nuosavų 
išteklių reformą. Jie mano, kad dabar, praėjus 32 metams po to, kai paskutinį kartą buvo pradėti 
naudoti naujos rūšies nuosavi ištekliai (t. y. BNP įnašai), atėjo laikas didelei ES pajamų 
sistemos struktūros pertvarkai. Sistemos pertvarkos, ypač reikalavimo numatyti naujus 
nuosavus išteklius, pagrindimas pagrįstas trimis principais:
 

 sukurti papildomų, pageidautina „naujų“ ir nepriklausomų ES biudžeto pajamų šaltinių, 
kad būtų lengviau finansuoti platesnio užmojo, į ateitį orientuotą daugiametę finansinę 
programą, kurioje būtų galima atsižvelgti į nusistovėjusios, sutartimis grindžiamos 
politikos išlaidas, išlaidas naujoms prioritetinėms sritims, pvz., investicijoms į Europos 
žaliąjį kursą, taip pat bent iš dalies į trūkumą, atsiradusį dėl Jungtinės Karalystės 
išstojimo;

 kurti papildomą politikos naudą ir Europos pridėtinę vertę tokiose srityse kaip aplinkos 
tarša, anglies dioksido kainodara, mokesčių spragų naikinimas, pelno apmokestinimo 
derinimas ir kitų mobiliųjų mokesčių bazių rinkimas;

 mažinti BNP pagrįstų nuosavų išteklių dominavimą, taip keliant ES biudžeto pajamų 
savarankiškumą ir naikinant ES biudžeto, kaip fiskalinių pervedimų sistemos, 
suvokimą. 

Pranešėjai pritaria pastangoms šalinti ekonominius COVID-19 krizės padarinius telkiant 
didelės apimties nuosavų išteklių sistema grindžiamus išteklius. Iš dalies pakeistu sprendimu 
bus padidinta nuosavų išteklių viršutinė riba ir taip padidintos Sąjungos fiskalinės ribos, kad 
Komisija galėtų per nustatytą laikotarpį pasiskolinti 750 mlrd. EUR sumą.

Papildant pirmiau išvardytus argumentus, ši iniciatyva taip pat reiškia dar vieną įtikinamą 
priežastį nustatyti naujus nuosavus išteklius. Šie argumentai taip pat išdėstyti Komisijos 
komunikate COM(2020)442 „ES biudžetas Europos ekonomikos gaivinimo planui 
įgyvendinti“. Komunikate išdėstytas naujoviškas metodas, kaip finansuoti ilgalaikį pasiskolintų 
lėšų grąžinimą pagal sprendimą dėl nuosavų išteklių – jos turi būti paskirstytos kaip išorės 
asignuotosios pajamos pagal Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę ir išmokamos 
pagal įvairias esamas ir naujas ES išlaidų programas. Kaip Parlamentas pirmą kartą išdėstė ir 
pagrindė savo 2020 m. gegužės 15 d. rezoliucijoje dėl naujos daugiametės finansinės 
programos, nuosavų išteklių ir ekonomikos gaivinimo plano, jis numato nustatyti naujas 
nuosavų išteklių kategorijas, kurių lėšomis vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu turėtų būti 
padengtos pasiskolintų lėšų grąžintinos pagrindinės sumos ir susijusių palūkanų išlaidos. Taip 
būtų išvengta staigaus nacionalinių įnašų padidėjimo arba didelio biudžeto išlaidų ir 
investicinių priemonių lygio sumažėjimo pagal DFP. Naujų pajamų šaltinių ekonominio 
poveikio našta visų pirma turėtų tekti ne ES piliečiams, bet tarpvalstybiniams teršėjams ar 
tarptautinėms korporacijoms. 

Pranešėjai rekomenduoja Europos Parlamentui pritarti šiam požiūriui ir nustatyti, kad siekiant 
pirmiau minėtų tikslų naujų nuosavų išteklių nustatymas būtų būtina Parlamento pritarimo 
DFP, kuri yra ekonomikos atgaivinimo dokumentų rinkinio dalis, sąlyga. Pasiskolintų lėšų 
grąžinimo išlaidos turi būti padengiamos naujų nuosavų išteklių lėšomis. Be to, pranešėjai 
primena, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. turi būti pradėtas taikyti naujų nuosavų išteklių krepšelis. 
Europos Parlamentas turėtų primygtinai reikalauti, kad institucijos nustatytų privalomus 
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terminus ir įsipareigotų nuo 2021 m. praktiškai įgyvendinti šį principą, nes pirmieji palūkanų 
mokėjimai turės būti padengti jau tais metais. Nepaisant universalumo principo, šiame 
susitarime būtų nustatytas minimalus gautinų pajamų lygis ir apytikslis pajamų, kurias nauji 
nuosavi ištekliai turėtų atnešti per laikotarpį iki 2058 m., profilis. 

Kadangi kitos tikriems nuosaviems ištekliams palankios priežastys tebegalioja, išteklių 
pridėtinė vertė galėtų padidėti.

Kalbant apie šiame pranešimo projekte nurodytų naujų nuosavų išteklių pasirinkimą, pranešėjai 
vadovavosi bendru sutarimu dėl 2018 m. lapkričio mėn. preliminaraus pranešimo dėl DFP ir 
nuosavų išteklių, kai plenariniame posėdyje iš esmės pritarta krepšeliui, kurį sudaro šie pajamų 
šaltiniai: 

 esami nuosavi ištekliai (tradiciniai nuosavi ištekliai, visų pirma muitai, supaprastinami 
PVM pagrįsti nuosavi ištekliai ir likę BNP pagrįsti nuosavi ištekliai); 

 2018 m. gegužės mėn. Komisijos pasiūlyti nauji nuosavi ištekliai, t. y. pagrįsti bendra 
konsoliduotąja pelno mokesčio baze, apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir 
nacionaliniu įnašu dėl neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų;

 papildomi variantai, pagrįsti finansinių sandorių mokesčiu (net jei vykdomas tvirtesnis 
bendradarbiavimas), skaitmeninių paslaugų mokesčiu ir anglies dioksido pasienio 
koregavimo mechanizmu.
 

Sprendimo dėl nuosavų išteklių peržiūra taip pat turėtų būti vykdoma siekiant įgyvendinti kai 
kuriuos ilgalaikius Europos Parlamento reikalavimus, pavyzdžiui, baudų kaip papildomų 
pajamų traktavimą.

Dėl procedūros: dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl nuosavų išteklių ir Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonės teisinės struktūros būtina paspartinti sprendimo priėmimą ir 
ratifikavimą. Priėmus ir ratifikavus šį sprendimą bus galima pradėti taikyti Europos 
ekonomikos gaivinimo priemonę.

Sprendime dėl nuosavų išteklių sistemos ne tik nustatytos ir apibrėžtos nuosavų išteklių 
kategorijos, bet ir įtrauktos kitos svarbios nuostatos, susijusios su įvairiais ES biudžeto pajamų 
aspektais, visų pirma su nuosavų išteklių viršutine riba. Šia viršutine riba, išreikšta ES bendrųjų 
nacionalinių pajamų procentine dalimi, netiesiogiai apibrėžiama fiskalinė riba, kuri yra būtina 
papildomiems (tam tikriems ir neapibrėžtiesiems) įsipareigojimams paremti ir naudojama kaip 
ES skolinimo ir skolinimosi veiklos užtikrinimo priemonė. Palankus ES kredito reitingas ir jos 
gebėjimas užtikrinti ir prisiimti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus yra vertinga priemonė, 
kuria turėtų būti visapusiškai pasinaudota išskirtinių finansinių poreikių laikotarpiu.

Kad sprendimas dėl nuosavų išteklių įsigaliotų, jam turi pritarti visos valstybės narės. Žinoma, 
kad ratifikavimo procedūra yra ilgas procesas. Taryba paprašė Europos Parlamento paspartinti 
teisėkūros nuomonės teikimo procesą, kad Taryba galėtų ją priimti pagal konsultavimosi 
procedūrą.

Pranešėjai norėtų, kad sprendimai dėl ekonomikos atgaivinimo priemonės būtų priimami 
greitai, neatsisakant ir neaukojant pagrindinių Europos Parlamento reikalavimų kitam 
finansinės programos laikotarpiui. Todėl siūlome nedelsiant balsuoti dėl mūsų pranešimo, kad 
Taryba galėtų priimti iš dalies pakeistą sprendimą dėl nuosavų išteklių. Tuo pat metu 
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Parlamentas turėtų primygtinai reikalauti ir rasti privalomų būdų, kaip negrįžtamai susieti 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonę ir naujų nuosavų išteklių, kurie 
refinansuotų skolą vadovaujantis solidarumo dvasia ir visiškai europiniu fiskaliniu principu, 
nustatymą.


