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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 Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 
1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, 
surinkimo priemonių, projekto
(12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos projektą (12771/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 2 dalį ir 
Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, pagal kuriuos 
Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0364/2020),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos 
Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų 
nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo1,

– atsižvelgdamas į ...... Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 20.../… dėl Europos 
Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, 
Euratomas, ypač į jo 10 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. kovo 14 d. rezoliuciją „Kita DFP: Parlamento pozicijos 
dėl DFP po 2020 m. rengimas“ 2ir rezoliuciją dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių 
sistemos reformos3,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 30 d. rezoliuciją dėl 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos ir nuosavų išteklių4,

– atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 14 d. preliminarų pranešimą „2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“5,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 10 d. rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė 

1 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos 
tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo 
finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių 
nustatymo (OL L 433I , 2020 12 22, p. 28).

2 OL C 162, 2019 5 10, p. 51.
3 OL C 162, 2019 5 10, p. 71.
4 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0226.
5 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0449.
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finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“6,

– 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 plano7,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 16 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos 
sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto8, 

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0000/2021),

1. pritaria Tarybos projektui su pakeitimais;

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

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti savo 
projektą;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1
Reglamento projektas

1 straipsnio 8 dalis

Tarybos projektas Pakeitimas

(8) 9 straipsnis pakeičiamas taip: (8) 9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis „9 straipsnis

1. Visi dėl bet kurios priežasties 
atliekami 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
ataskaitų už praėjusius finansinius metus 
taisymai atliekami Komisijos ir 
atitinkamos valstybės narės sutarimu.

1. Visi dėl bet kurios priežasties 
atliekami 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
ataskaitų už praėjusius finansinius metus 
taisymai atliekami Komisijos ir 
atitinkamos valstybės narės sutarimu.

Jei valstybė narė ir Komisija dėl taisymo 
nesusitaria, Komisija atitinkamai valstybei 
narei apie būtiną taisymą praneša laišku. 

Jei valstybė narė ir Komisija dėl taisymo 
nesusitaria, Komisija atitinkamai valstybei 
narei apie būtiną taisymą praneša laišku. 

6 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0032.
7 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0124.
8 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0220.
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Tas laiškas laikomas „priemonėmis“, 
nurodytomis Tarybos reglamento 
Nr. 609/2014 12 straipsnio 2 dalies 
c punkte.

Tas laiškas laikomas „priemonėmis“, 
nurodytomis Tarybos reglamento 
Nr. 609/2014 12 straipsnio 2 dalies 
c punkte.

2. Atitinkama valstybė narė per du 
mėnesius nuo 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodyto laiško gavimo dienos gali 
paprašyti Komisijos peržiūrėti taisymą, 
apie kurį pranešta pagal 1 dalies antrą 
pastraipą. Ši peržiūros procedūra 
užbaigiama Komisijos sprendimu, kurį 
Komisija priima ne vėliau kaip per tris 
mėnesius po valstybės narės prašymo 
gavimo dienos.
Jeigu Komisijos sprendimu peržiūrima 
visa taisymą atitinkanti suma arba jos 
dalis, valstybė narė pateikia atitinkamą 
sumą. Nei valstybės narės prašymas 
peržiūrėti taisymą, nei ieškinys dėl 
Komisijos sprendimo panaikinimo nedaro 
poveikio valstybės narės pareigai pateikti 
taisymą atitinkančią sumą.
Visi taisymai įtraukiami į suvestines 
ataskaitas, kuriomis iš dalies keičiamos 
ankstesnės atitinkamų finansinių metų 
ataskaitos.

3. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais išsamiau nustatoma 
2 dalyje nurodytos peržiūros procedūros 
vykdymo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 13 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros. Tų 
įgyvendinimo aktų priėmimu nedaromas 
poveikis 2 dalyje nustatytos peržiūros 
procedūros taikymui.
4. 7 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
ataskaitos po ketvirtųjų metų, einančių po 
atitinkamų finansinių metų, liepos 31 d., 
daugiau negali būti taisomos, nebent tie 
taisymai yra susiję su klausimais, dėl kurių 
Komisija arba atitinkama valstybė narė 
anksčiau yra pateikusios notifikacijų.“;

2. 7 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
ataskaitos po ketvirtųjų metų, einančių po 
atitinkamų finansinių metų, liepos 31 d., 
daugiau negali būti taisomos, nebent tie 
taisymai yra susiję su klausimais, dėl kurių 
Komisija arba atitinkama valstybė narė 
anksčiau yra pateikusios notifikacijų.“;

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas Nr. 1553/89 dėl galutinių 
vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių, – tai 
2018 m. gegužės mėn. Komisijos pasiūlyto nuosavų išteklių reformos dokumentų rinkinio 
dalis. Komisija pasiūlė iš esmės supaprastinti PVM pagrįstų nuosavų išteklių apskaičiavimo ir 
įgyvendinimo procesus. Europos Parlamentas jau seniai prašė tai padaryti ir tam pritarė 
įvairiose rezoliucijose ir 2020 m. rugsėjo mėn. teisėkūros nuomonėje dėl nuosavų išteklių 
sistemos.

Pranešėjai pažymi, kad Tarybos reglamento projekte esama daug Komisijos pasiūlymo 
pakeitimų. Visų pirma nuostatomis dėl svertinio PVM tarifo vidurkio daugiamečio „įšaldymo“ 
kiekvienoje valstybėje narėje bus supaprastintas ir racionalizuotas PVM pagrįstų nuosavų 
išteklių apskaičiavimas, įgyvendinimas ir kontrolė. Todėl pranešėjai pritaria tam, kad teisėkūros 
nuomonė būtų pateikta nedelsiant, kad nauji supaprastinti PVM pagrįsti nuosavi ištekliai 
(atgaline data nuo 2021 m. sausio mėn.) galėtų būti įgyvendinti, kai tik bus baigta Sprendimo 
dėl nuosavų išteklių ratifikavimo procedūra ir įsigalios naujasis Sprendimas dėl nuosavų 
išteklių.

Visgi pranešėjai siūlo vieną Tarybos reglamento pakeitimą, tačiau jie nenori sulėtinti proceso. 
Pakeitimas susijęs su dalių dėl greitos peržiūros procedūros sukūrimo išbraukimu. Ta pati 
nuostata taip pat turėtų būti išbraukta iš naujo Tarybos reglamento dėl neperdirbtų plastiko 
pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių teikimo projekto.

Bendroji informacija ir pagrindimas
Tarybai pirmininkaujanti Vokietija pasiūlė reglamente dėl neperdirbtų plastiko pakuočių 
atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių teikimo (MAR2)9 ir iš dalies pakeistame PVM nuosavų 
išteklių reglamente nustatyti mokėjimų, kuriems taikoma išlyga, peržiūros procedūrą. Dauguma 
valstybių narių paprašė tą pačią procedūrą taikyti visiems nuosaviems ištekliams. 

Pranešėjai pripažįsta, kad, teikiant ginčijamą sumą, galimybė pateikti išlygą yra naudinga. Jie 
taip pat sutinka, kad valstybės narės ir Komisija iš esmės turėtų galėti imtis teisinių veiksmų, 
kad užginčytų atskirus atvejus.

Pranešėjai mano, kad nuostata dėl greitos peržiūros gali būti nereikalinga ir neproduktyvi. Pagal 
tokį mechanizmą valstybėms narėms gali būti leidžiama ginčyti savo atsakomybę, ir dėl to gali 
būti vėluojama. Tam tikromis aplinkybėmis tai taip pat gali turėti stabdomąjį poveikį kalbant 
apie delspinigius, taigi taip galėtų būti pakenkta su šių palūkanų mokėjimu susijusiam 
motyvaciniam tikslui. 

Pradėjus mechanizmą taikyti PVM ir plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstiems nuosaviems 
ištekliams, būtų daromas spaudimas taikyti tą pačią procedūrą tradiciniams nuosaviems 
ištekliams ir ateityje visiems naujiems nuosaviems ištekliams. Šiame reglamento projekte 

9 Komisijos pasiūlymas COM(2018) 326 final, paskiausias Tarybos dokumentas 13142/20, 2020 m. gruodžio 
16 d. 
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numatyta peržiūros procedūra galėtų lemti įrodinėjimo pareigos, susijusios su skaičiavimų ir 
duomenų teikimo tikslumu, pakeitimą. Komisijos pozicija galėtų būti susilpninta. Išaugtų 
Europos Teisingumo Teismui pateikiamų bylų skaičius. 

Taigi dėl su greita peržiūra susijusios nuostatos padaugėtų prašymų atlikti peržiūrą ir taip galėtų 
būti nutraukti ir sutrikdyti įprasti nuosavų išteklių teikimo procesai. Prireiktų administracinių 
pajėgumų ir papildomų darbuotojų nacionaliniu lygmeniu ir Komisijoje. Patiriamos 
administracinės išlaidos ir pasekmės, susijusios su galimais delspinigiais, galėtų būti 
neproporcingos. Galėtų būti labai pakenkta tinkamam nuosavų išteklių sistemos veikimui. Tai 
savo ruožtu taip pat galėtų būti naudojama kaip pagrindimas siekiant atmesti naujų nuosavų 
išteklių nustatymą.

Todėl pranešėjai siūlo 1 straipsnio 8 dalį, kuri pakeistų iš dalies pakeisto reglamento 9 straipsnį.

Pranešėjai tikisi, kad bus aptarti ne tik nuosavų išteklių sistemos bendrieji principai, bet ir 
teisiniai bei techniniai aspektai su kitomis institucijomis palaikant nuolatinį dialogą, kaip 
nustatyta Tarpinstituciniame susitarime ir veiksmų gairėse dėl naujų nuosavų išteklių 
nustatymo. Pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl naujų nuosavų išteklių, 
pagrįstų skaitmeniniais mokesčiais, apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) 
peržiūros ir pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo – tai galimybė laikotarpiu iki 
2021 m. vidurio persvarstyti ir konsoliduoti įgyvendinimo ir teikimo taisykles remiantis 
311 straipsnio 4 dalies ir 322 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir vadovaujantis veiksmingumo, 
efektyvumo ir tarpusavio pasitikėjimo principais.

Apskritai pranešėjai mano, kad išsami nuosavų išteklių sistemos reforma nustatant naujus 
nuosavus išteklius yra itin svarbi ES ateičiai ir siekiant baigti įgyvendinti ekonomikos 
gaivinimo planą, nes jie bus kompensacinė dalis, padėsianti išvengti situacijų, kai piliečiams 
uždedama išlaidų grąžinimo našta arba mažinamos ES programų lėšos. Pranešėjai pabrėžia, kad 
įgyvendinimo taisyklės yra neatsiejama nuosavų išteklių sistemos dalis. Jos turėtų būti tvirtos, 
atviros ir lanksčios, kad būtų galima atsižvelgti ir į papildomus skirtingų savybių nuosavus 
išteklius. Šiomis aplinkybėmis pranešėjai primena Tarpinstitucinio susitarimo, įskaitant 
veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo, svarbą. Jame apžvelgiami įvairūs naujų 
nuosavų išteklių nustatymo etapai, taip pat institucijų bendradarbiavimo sąlygos ir principai, 
kuriais turėtų būti vadovaujamasi vykdant nuosavų išteklių reformą. Pajamų iš naujų išteklių 
sumos turėtų pakakti bent skolinimosi pagal NGEU grąžinimo išlaidoms padengti.


