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Gerb. pirmininke,

Biudžeto kontrolės (CONT) komitetas nusprendė laiško forma pateikti nuomonę nurodyta 
tema.

Biudžeto kontrolės komitetas (CONT) ragina Biudžeto komitetą, kaip vadovaujantį komitetą, 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Biudžeto kontrolės komiteto vardu norėčiau paprašyti užtikrinti, kad Parlamento rezoliucijoje 
būtų atsižvelgta į Biudžeto kontrolės komiteto poziciją ir svarstymus nurodytais klausimais, ir 
už tai padėkoti.

Pagarbiai,

Monika Hohlmeier
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PASIŪLYMAI

1. palankiai vertina iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl 
Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuris yra jos Europos ekonomikos gaivinimo 
plano, skirto kovoti su koronaviruso pandemijos poveikiu, dalis; mano, kad šios 
pandemijos sukeltų padarinių mastas reikalauja ypatingo ES atsako ir priemonių, kurios 
papildytų nacionalinių biudžeto išteklių panaudojimą;

2. visų pirma palankiai vertina jame pasiūlytą pakeistą paradigmą, pagal kurią Europos 
Komisija išimties tvarka gali pasiskolinti iki 750 mlrd. EUR kapitalo rinkose; taip pat 
pritaria tam, kad būtų laikinai padidintos nuosavų išteklių viršutinės ribos, nes tai būtina 
sąlyga būsimai skolinimosi strategijai parengti, visų pirma nustatant įsipareigojimus, 
apimančius kelis pamatinius laikotarpius, ir taip nustatyta fiskalinė riba užtikrins Sąjungos 
pajėgumą grąžinti kapitalo rinkose pasiskolintas lėšas ne vėliau kaip nuo 2028 m.; ragina, 
kad su grąžinimu susijusios pagrindinės sumos ir išmokų palūkanų išlaidos būtų 
refinansuojamos iš Sąjungos biudžeto viršijant DFP viršutines ribas; primygtinai reikalauja, 
kad grąžinimo metodika būtų skaidri, suprantama ir ją būtų galima patikrinti; primygtinai 
reikalauja, kad grąžinimai būtų vykdomi taikant tvarią ir skaidrią naujų ES nuosavų išteklių 
sistemą ir kad jie būtų visiškai padengiami pajamomis iš tikrų naujų ES nuosavų išteklių, 
siekiant užtikrinti grąžinimo plano patikimumą ir įgyvendinamumą;  jei įmanoma, 
grąžinimas turėtų būti pradėtas dar iki 2028 m., atsižvelgiant į ES ekonomikos atsigavimą, 
kad būtų išvengta nereikalingos naštos kitai kartai ir kad ateityje dėl grąžinimo nebūtų 
mažinamos ES biudžeto lėšos; dar kartą pakartoja, kad Parlamentas nepritars 2021–2027 m. 
DFP be susitarimo dėl ES nuosavų išteklių sistemos reformos, įskaitant naujų nuosavų 
išteklių krepšelio sukūrimą;

3. taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pajamų, gautų iš Europos Sąjungos pasiskolintų paskolų, 
įrašymą į ES biudžetą kaip išorės asignuotas įplaukas turėtų atidžiai išnagrinėti biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo procedūra, atsižvelgiant į jų didelę finansinę apimtį; pabrėžia, kad 
dėl šios skolinimosi veiklos masto reikia daugiau profesinių žinių ir administracinių 
pajėgumų, atsižvelgiant į veiksmingas skolinimosi ir grąžinimo operacijas, specialią 
rizikos valdymo ir kontrolės sistemą, siekiant užtikrinti apskaitos įrašų patikimumą ir tikslų 
prisiimtų įsipareigojimų vertinimą; vis dėlto pabrėžia, kad valdymo išlaidų kontrolė taip 
pat turi būti griežtai prižiūrima; prašo, kad biudžeto kontrolės institucijai būtų pateikta 
skolinimosi plano pažangos ataskaita, siekiant ją tinkamai patikrinti vykdant biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

4. mano, kad būtinybė užtikrinti naujos kartos grąžinimo pajėgumų patikimumą ir tvarumą 
sustiprina ilgalaikį Parlamento raginimą nuo 2021 m. sausio 1 d. įtraukti naujas ES masto 
plataus užmojo ir tvirtas pajamas, visų pirma užtikrinant stabilius, veiksmingus ir tikrai 
europinius nuosavus išteklius, išlaikyti Sąjungos valstybių narių bendradarbiavimo 
modelio tvarumą ir stiprinti bei toliau plėtoti Europos integracijos procesą , Sąjungos 
politikos tikslus ir aukštą investicijų lygį;

5. palankiai vertina siūlomas tris naujas nuosavų išteklių kategorijas, kurios apima bendros 
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konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) dalį, 20 proc. pajamų, gautų taikant 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, ir nacionalinį įnašą, apskaičiuotą pagal 
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekį kiekvienoje valstybėje narėje, kad vidutinės 
trukmės laikotarpiu būtų pasiektas savarankiškas ES biudžetas; ragina Komisiją pateikti 
susijusių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų siekiant palaipsniui pereiti prie 
šių naujų nuosavų išteklių nustatant teisiškai privalomą tvarkaraštį, nuodugnią jų bazės 
analizę, surinkimo metodus ir su jais susijusių surinkimo išlaidų apskaičiavimą, kartu 
užtikrinant galimybę juos patikrinti; taip pat pabrėžia, kad būsimas skaitmeninis mokestis 
neturėtų tapti našta MVĮ ir kad skaitmeninį mokestį reglamentuojančios taisyklės turėtų būti 
kuo aiškesnės ir paprastesnės, nebiurokratiškos ir jas turėtų būti galima lengvai taikyti 
praktikoje; 

6. primena, kad svarbu naudoti nuosavus išteklius siekiant Europos Sąjungos politinių tikslų, 
visų pirma sprendžiant pasaulines klimato kaitos, socialinio teisingumo ir skaitmeninimo 
problemas;

7. vis dėlto pažymi, kad į Komisijos pasiūlymą neįtrauktas poveikio vertinimas pagal Geresnio 
reglamentavimo gaires, kai tikėtinas ES veiksmų ekonominis, aplinkosauginis ar socialinis 
poveikis gali būti didelis; prašo Komisijos pateikti daugiau informacijos apie statistinius 
duomenis, kurie bus naudojami apskaičiuojant ir renkant naujus nuosavus išteklius; mano, 
kad šios informacijos prieinamumas yra itin svarbus siekiant užtikrinti visapusišką audito 
seką ir atskaitomybę; prašo, kad šiame poveikio vertinime arba papildomoje informacijoje, 
kurią reikia pateikti, visų pirma būtų išnagrinėtas naujų nuosavų išteklių poveikis MVĮ;

8. atsižvelgdamas į tai primena, kad siūloma nuosavų išteklių sistema neturėtų didinti bendros 
fiskalinės naštos ES mokesčių mokėtojams, kad ji turėtų užkirsti kelią tam, kad ekonomikos 
gaivinimo finansavimo našta tektų pažeidžiamiausiems asmenims, ir kad dėl jos turėtų būti 
proporcingai sumažintas valstybių narių įnašas į ES biudžetą; laikosi nuomonės, kad naujų 
tikrų nuosavų išteklių dalis turi atlikti svarbų vaidmenį ES biudžeto įplaukų srityje ir 
užtikrinti sąžiningos vidaus rinkos skatinimą;

9. taip pat pakartoja, kad reikia toliau gerinti esamų ES pajamų valdymą, visų pirma 
supaprastinti PVM nuosavų išteklių įgyvendinimą ir racionalizuoti muitinio tikrinimo 
skirtumus, siekiant sumažinti klaidų, pažeidimų ir sukčiavimo, kenkiančio ES nuosaviems 
ištekliams ir ES finansiniams interesams, galimybes;

10. atkreipia dėmesį į reikalavimą, kad būsimos pajamos, gaunamos įgyvendinant ES politiką 
ir užtikrinant ES reglamentų vykdymą, iš esmės turėtų būti pervedamos į ES biudžetą, nes 
jos yra tikras ES pajamų šaltinis;

11. pakartoja , kad svarbu kuo greičiau panaikinti dabartinę korekcijų ir lengvatų sistemą ir bet 
kuriuo atveju neviršyti Komisijos pasiūlymo iki 2025 m. palaipsniui panaikinti visas 
lengvatas, nes tai padės sukurti paprastesnę , teisingesnę, demokratiškesnę ir skaidresnę 
nuosavų išteklių sistemos struktūrą; primygtinai reikalauja, kad būsimų lengvatų sistema ir 
paskirstymas būtų skaidrūs ir atskaitingi; pakartoja savo poziciją dėl muitų surinkimo kaštų, 
kurie, kaip turėtų būti nustatyta, turėtų sudaryti 10 proc. jų pradinės vertės;

12. mano, kad siūloma ES finansavimo sistema apskritai išliks sudėtinga ir jai turėtų būti 
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taikoma sustiprinta demokratinė priežiūra ir atskaitomybė ES lygmeniu; šiuo tikslu ir 
atsižvelgiant į ES sutarčių peržiūrą ragina iš dalies pakeisti SESV 311 straipsnį, siekiant 
sustiprinti Parlamento vaidmenį sprendimų dėl būsimų sprendimų dėl nuosavų išteklių 
priėmimo procese;


