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Gerb. Pirmininke,

kadangi BUDG komitetas paliko ENVI komitetui mažai laiko, ENVI komitetas negalės laiku 
balsuoti dėl savo nuomonės projekto dėl ES nuosavų išteklių sistemos. Todėl kaip ENVI 
komiteto pirmininkas kartu su Esthera de Lange, ENVI komiteto pranešėja dėl pasiūlymo dėl 
Tarybos sprendimo dėl ES nuosavų išteklių sistemos, norėčiau Jums pateikti ENVI komiteto 
nuomonę rezoliucijos dalyse, į kurias, tikimės, atsižvelgs Jūsų komitetas:

1. primygtinai reikalauja, kad prie priemonės „Next Generation EU“ būtų pridėtas patikimas skolų 
grąžinimo planas, kuris būtų pradėtas įgyvendinti jau pagal kitą DFP, jei ekonominė padėtis leis 
sukurti tikrus naujus ES nuosavus išteklius, siekiant išvengti neigiamo skolų grąžinimo poveikio 
būsimoms kartoms ar būsimoms DFP; be to, mano, kad nauji nuosavi ištekliai pagal 2021–
2027 m. daugiametę finansinę programą (DFP) suteikia galimybę Sąjungos biudžeto pajamas 
padaryti tvaresnes ir skaidresnes, Sąjungai suteikti daugiau autonomiškumo ir galiausiai geriau 
išnaudoti Sąjungos biudžeto pokyčius skatinančią galią; 

2. todėl pakartoja, kad naujų nuosavų išteklių reforma ir taikymas nuo 2021 m. yra būtina 
sąlyga, kad Parlamentas pritartų kitai DFP;

3. ragina nuo 2021 m. pradėti taikyti naujų nuosavų išteklių krepšelį, kuris visiškai atitiktų 
Sąjungos politiką, susijusią su, be kita ko, aplinka, sveikata ir klimatu, ir ragina greitai 
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susitarti dėl teisiškai privalomos nuostatos ir papildomų nuosavų išteklių įtraukimo į 
kitą DFP tvarkaraščio; 

4. dar kartą patvirtina savo poziciją remti naujus nuosavus išteklius, pirmiausia tuos, kurie 
padeda siekti Sąjungos tikslų aplinkos, sveikatos ir klimato srityse, ir visų pirma didelę 
dalį pajamų, gaunamų taikant apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, iš įnašo už 
plastiką ir taikant pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmą;

5. pakartoja, kad remia pasiūlymą dėl nuosavų išteklių, gaunamų iš mokesčio už 
neperdirbto plastiko pakuočių atliekas; pabrėžia, kad įgyvendinant šią iniciatyvą 
pirmenybė turi būti teikiama atliekų susidarymo prevencijai pagal atliekų hierarchiją; 
ragina nustatyti veiksmingus registravimo ir kontrolės mechanizmus ir paaiškinti 
apskaičiavimo metodą;

6. pakartoja savo raginimą didelę išplėstos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos 
(ATLPS) dalį laikyti nuosavais ištekliais siekiant remti tokius Sąjungos projektus, kaip 
atsinaujinančiųjų išteklių energija, kaupimas ir jungtys, taip pat investicijas į pažangias 
mažo anglies dioksido kiekio inovacijas pramonėje, kurie atitinka Paryžiaus susitarimą 
ir Sąjungos klimato ir energetikos tikslus, visų pirma 2050 m. poveikio klimatui 
neutralumo tikslą; mano, kad tai neturėtų daryti poveikio nacionaliniams biudžetams, 
skirtiems klimato ir energetikos politikai (kadangi 50 proc. pajamų šiam tikslui 
numatyta apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos direktyvoje (Direktyva 
2003/87/EB));

7. mano, kad nėra suderintų tarptautinių žibalo apmokestinimo priemonių, reikėtų 
Sąjungos lygmeniu ištirti anglies dioksido kiekiu pagrįstą aviacijos įnašą kaip 
potencialius nuosavus išteklius ir suteikti papildomų paskatų atlikti mokslinius tyrimus, 
technologinę plėtrą ir investuoti į našesnius, mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančius orlaivius ir kurą, taip pat pažaboti aviacijos sektoriaus išmetamo anglies 
dioksido kiekio didėjimą, kartu sudarant vienodas sąlygas transporto sektoriuje; 

8. ragina Komisiją 2021 m. pateikti pasiūlymą dėl pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmo, kaip naujo Sąjungos biudžeto nuosavo ištekliaus, siekiant jį pradėti taikyti 
iki 2023 m. sausio 1 d., visapusiškai laikantis PPO taisyklių, kad būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos tarptautinėje prekyboje ir sumažintas išmetamųjų teršalų kiekis bei 
anglies dioksido nutekėjimo rizika, kartu internalizuojant neigiamas importuojamų 
prekių išorės sąnaudas;

9. primygtinai reikalauja, kad iš naujų nuosavų išteklių gautomis pajamomis būtų siekiama 
padengti pagal priemonę „Next Generation EU“ pasiskolintų sumų grąžinimo išlaidas; 
mano, kad visos iš šių naujų nuosavų išteklių gautos sumos, viršijančios tai, kas būtina 
skolų grąžinimo įsipareigojimams įvykdyti, turėtų būti pervedamos į ES biudžetą 
Sąjungos prioritetams finansuoti;

10. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, visų pirma nedelsiant ir visam laikui padidinti 
nuosavų išteklių viršutinę ribą, kad būtų patenkinti DFP poreikiai ir atsižvelgta į 
numatomas „Brexit’o“ pasekmes, taip pat papildomą laikiną ES bendrųjų nacionalinių 
pajamų viršutinės ribos padidinimą iki 2 proc., kurio reikia siekiant patenkinti 
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Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo poreikius, prisiimti 
įsipareigojimus skolintis lėšas ir prisidėti prie numatomo BNP sumažėjimo po krizės 
sukelto nuosmukio;

panašų laišką išsiunčiau José Manueliui FERNANDESUI ir Valérie Hayer, BUDG komiteto 
bendrapranešėjams dėl ES nuosavų išteklių sistemos.

Pagarbiai

(parašas) Pascal CANFIN
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