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2016 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas. Nuosavų 

išteklių įgyvendinimas  

2016 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos 

Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2016 projekto. Sprendimo dėl 

nuosavų išteklių 2014/335/ES, Euratomas įgyvendinimas pasibaigus ratifikavimo 

procesui ir 2016 m. spalio 1 d. įsigaliojus sprendimui (13584/2016 – C8-0462/2016 – 

2016/2258(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 

Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 

taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20021, 

ypač į jo 41 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai 

priimtą 2015 m. lapkričio 25 d.2, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 

1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa3, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 

klausimais ir patikimo finansų valdymo4, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas 

dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos5, 

– atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 5/2016 projektą, kurį Komisija priėmė 

                                                 
1  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 
2  OL L 48, 2016 2 24. 
3  OL L 347, 2013 12 20, p. 884. 
4  OL C 373, 2013 12 20, p. 1. 
5  OL L 168, 2014 6 7, p. 105. 



 

 

2016 m. spalio 7 d. (COM(2016)0660), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 8 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui 

perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2016 projekto (13584/2016 – 

C8-0462/2016), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0348/2016), 

A. kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 5/2016 projektas parengtas pasibaigus ratifikavimo 

procesui ir įsigaliojus Sprendimui  2014/335/ES, Euratomas, kuriame nustatyti tam tikri 

pakeitimai, pvz., tradicinių nuosavų išteklių rinkimo išlaidų sumažinimas, kai kurioms 

valstybėms narėms taikomas naujas sumažintas PVM pagrįsto ištekliaus pareikalavimo 

tarifas ir kai kurioms valstybėms narėms taikomas bendras BNP pagrįstų įnašų 

sumažinimas; 

B. kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 5/2016 projekto tikslas – į 2016 m. Sąjungos biudžeto 

pajamas įtraukti poveikiui nuosavų išteklių koregavimo, susijusio su 

Sprendimo  2014/335/ES, Euratomas, kuris atgaline data taikomas 2014, 2015 ir 2016 

finansiniams metams, įgyvendinimu; 

C. kadangi todėl dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2016 projekto reikia pakoreguoti 

individualius visų valstybių narių įnašus, tačiau jis nedaro poveikio bendroms Sąjungos 

biudžeto įplaukoms ir išlaidoms; 

1. patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2016 projekto; 

2. paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 5/2016 yra galutinai 

priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir 

nacionaliniams parlamentams. 


