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PASIŪLYMAI 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi naujausi tyrimai rodo, kad dauguma Europos piliečių pritaria, kad ES imtųsi 

daugiau veiksmų tokiose srityse, kaip gynyba ir saugumas, švietimas ir inovacijos, ir 

socialinė ir ekonominė politika ir kad tokie veiksmai darytų poveikį biudžetui;  

B. kadangi „Brexit’as“ turės didelį poveikį ES biudžeto pajamoms; 

C. kadangi BNP grindžiami įnašai buvo sukurti siekiant kompensuoti išlaidas, kurios 

nedengiamos iš kitų ES lygmens pajamų ir todėl galėtų būti liekamojo pobūdžio; kadangi 

BNP pagrįstų įnašų dalis padidėjo nuo 13,2 % 1991 m. iki 66,3 % 2016 m. ir šiandien tai 

pagrindinis ES biudžeto finansavimo šaltinis; 

1. palankiai vertina svarstymų dokumente dėl ES finansų ateities išdėstytą požiūrį, pagal 

kurį pagrindiniai ES biudžeto principai turi būti Europos pridėtinės vertės teikimas, 

palyginti su nacionaliniais biudžetais, masto ekonomijos siekimas ir veiksmingiausio ir 

tikslingo ES lėšų naudojimo užtikrinimas, kad būtų „maksimaliai padidinta kiekvieno 

išleisto euro nauda“;  

2. pabrėžia, kad ES nuosavų išteklių sistemos reforma neturėtų sukurti papildomos 

mokesčių naštos ES piliečiams ir neturėtų dar labiau mažinti ES nuosavų išteklių 

sistemos; 

3. mano, kad pernelyg didelis priklausymas nuo BNP pagrįstų įnašų, kaip pagrindinio ES 

biudžeto finansavimo šaltinio, įtvirtina „tinkamos grąžos“ logiką; palankiai vertina 

Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais darbą ir ypač tas siūlomas priemones, 

kuriomis siekiama kompensuoti BNP pagrįstų įnašų dalį; teigia, kad naudojant tradicinius 

ir naujus tikrus nuosavus išteklius bent iš dalies būtų galima pakeisti ir taip sumažinti 

BNP pagrįstus įnašus; 

4. mano, kad nuosavų išteklių sistemos reforma turėtų būti grindžiama paprastumo, 

stabilumo, lankstumo, skaidrumo, teisingumo, demokratijos ir ES pridėtinės vertės 

principais, siekiant sudaryti sąlygas piliečiams geriau suprasti, kaip ES biudžetas yra 

finansuojamas; 

5. mano, kad, kaip pabrėžiama aukšto lygio grupės ataskaitoje, pirmenybė turėtų būti 

teikiama tikriems nuosaviems ištekliams ir aiškiam Europos mastui;  

6. palankiai vertina aukšto lygio grupės pasiūlymą dėl jo vizijos, susijusios su PVM pagrįstu 

nuosavu ištekliumi siekiant jį padaryti paprastesnį, mažinant jo administracines išlaidas ir 

sustiprinant ryšį su ES PVM politika ir faktinėmis pajamomis iš PVM; mano, kad norint 

vykdyti tokią PVM pagrįsto nuosavo ištekliaus reformą būtų prisidėta prie 

veiksmingesnės kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir vengimu; be to, 

mano, kad tik galutinė ES PVM sistema ir su ja susijęs nuosavas išteklius sukurtų 

Europos piliečiams sąžiningą ES biudžeto sistemą; 
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7. mano, kad Komisija, remdamasi Bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 

(BKPMB) direktyvos peržiūros išvadomis, turėtų pasiūlyti sąlygas, kuriomis Sąjungos 

biudžetui skiriama iš BKPMB susidariusių biudžeto pajamų dalis siekiant atitinkamai 

sumažinti valstybių narių biudžeto įnašus; 

8. palankiai vertina diskusijas dėl galimų mokesčių, kuriais būtų remiamos ES pastangos 

spręsti aplinkos problemas; 

9. pabrėžia, kad turėtų būti panaikintos visos su pajamomis susijusios korekcijos; mano, kad 

nacionalinių muitinių iš muitų tarifų ir išgrynintų mokesčių gaunamų valdymo išlaidų 

dalis neturėtų viršyti susijusių administracinių išlaidų; 

10. palankiai vertina Komisijos ketinimą pateikti pasiūlymą dėl specialios euro zonai skirtos 

ES biudžeto eilutės sukūrimo; 

11. pabrėžia, kad, nors ES reikia pakankamų finansinių išteklių, svarbu nedidinti piliečiams 

tenkančios mokesčių naštos; 

12. atkreipia dėmesį į Komisijos 2017 m. gruodžio 6 d. „EPS dokumentų rinkinį“, kuriame 

išdėstyti pasiūlymai įsteigti vadinamąją Europos ekonomikos ir finansų ministeriją, 

Europos stabilumo mechanizmą pertvarkyti į Europos valiutos fondą ir ES sistemoje 

sukurti naujų euro zonos stabilumui skirtų biudžeto priemonių;  

13. mano, jog siekiant užtikrinti, kad euro zona būtų naudinga visiems piliečiams, galėtų būti 

naudinga sukurti euro zonos biudžeto pajėgumus, skiriant specialią ES biudžeto eilutę 

laikantis Sąjungos sistemos, tačiau viršijant daugiametėje finansinėje programoje 

apskaičiuotas įsipareigojimų ir mokėjimų viršutines ribas ir laikantis Sutartyse nustatytų 

teisinių apribojimų, išvengiant dubliavimosi su esamomis politikos kryptimis ir 

nesuskaidant biudžeto; nurodo, kad šiems biudžeto pajėgumams turėtų būti suteiktos 

makroekonominio stabilizavimo funkcijas atlikti padedančios priemonės; vis dėlto 

pabrėžia, jog reikia, kad valstybės narės laikytųsi Stabilumo ir augimo pakto, taip pat 

laikytųsi jo esamų lankstumo išlygų; pabrėžia, kad reikia taip pat apsaugoti investicijas, 

užkirsti kelią nedarbui ir nesaugumui, paskatinti struktūrines reformas siekiant 

modernizuoti valstybių narių ekonomiką, sukurti ekonominę ir socialinę konvergenciją ir 

stiprinti finansų sistemą visoje Europoje;  

14. mano, kad, kaip siūlė aukšto lygio grupė, euro zonos biudžeto pajėgumai galėtų būti iš 

dalies finansuojami iš nuosavų išteklių, kurie gali būti lengviau įgyvendinti euro zonoje, 

pavyzdžiui, iš pajamų, gaunamų iš finansinių sandorių mokesčio, dalies; vis dėlto 

pabrėžia, kad biudžete reikėtų vengti ryšio tarp konkrečių rūšių pajamų ir išlaidų;  

15. mano, kad turėtų būti nustatytas aiškus ryšys tarp biudžeto išlaidų ir strateginių tikslų, 

kad būtų užtikrinamas priemonių, dėl kurių susitarta Europos lygiu, demokratinis 

teisėtumas; mano, kad, siekiant sustiprinti visuomenės pritarimą Europos nuosaviems 

ištekliams, jie turėtų turėti aiškią ES pridėtinę vertę; 

16. mano, kad viešosios politikos ES ir nacionaliniu lygiu teisėtumas, ypač biudžeto ir 

fiskalinės politikos atveju, remiasi demokratija, skaidrumu ir aiškiu ryšiu tarp sprendimų 

priėmimo, atskaitomybės ir atsakomybės; atkreipia dėmesį į Komisijos pirmininko 

pasiūlymą Komisijoje įsteigti vadinamojo Europos ekonomikos ir finansų ministro 
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pareigybę; mano, kad tai galėtų padidinti demokratinę ES ekonomikos valdymo 

atskaitomybę, ypač Europos Parlamento atžvilgiu;  

17. mano, kad Tarybos sprendimas dėl nuosavų išteklių turėtų būti priimamas remiantis 

didesniu Europos Parlamento įtraukimu. 
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