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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2005 m. gruodžio 15–16 d. Europos Vadovų Taryba paragino Europos Komisiją pateikti pasi
ūlymą dėl naujo sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių ir pakeisti darbo dokumentą
dėl JK permokų grąžinimo siekiant įgyvendinti Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl ES 
finansavimo ir užtikrinti, kad su nuosavais ištekliais susijusiose nuostatose būtų laikomasi 
teisingumo ir pažangumo principo. Remiantis 1984 m. Fontainebleau posėdžiavusios Europos 
Vadovų Tarybos išvadomis, nuostatose turėtų būti užtikrinama, kad nė vienos valstybės narės 
įmokos į biudžetą neviršytų jos santykinės gerovės.

Didžioji minėtojo Komisijos pasiūlymo dalis apima technines priemones, kurios reikalingos 
pritaikant esamus nuosavus išteklius reglamentuojančius teisės aktus siekiant įgyvendinti 
specialias su Vokietija, Austrija, Nyderlandais ir Švedija susijusias nuostatas ir Jungtinės 
Karalystės korekcijos mechanizmo taikymo skaičiavimo metodą, kuriame atsižvelgiama į
sutartas nuolaidas, siekiant užtikrinti, kad JK visiškai dalyvautų finansuodama besitęsiančią pl
ėtrą.

Europos Sąjungos nuosavi ištekliai turėtų būti nuo valstybių narių nepriklausomas ir atskiras 
finansavimo šaltinis. Taigil ES nuosavų išteklių pagrindą tradiciškai sudaro muito mokesčiai, 
žemės ūkio mokesčiai, cukraus mokesčiai ir PVM. Nuo 1988 m. nuosavi ištekliai buvo 
papildyti BNP pagrįstais ištekliais.  Šis pasiūlymas esamos padėties nekeičia.

Globalizacijos ir dėl jos sumažėjusių muito mokesčių pasekmė buvo tai, kad BNP pagrįsti i
štekliai tapo svarbiausiais ištekliais pildant biudžetą. Pagal juos nustatoma maksimali PVM 
pagrindo riba ir, svarbiausia, nustatomi maksimalūs ištekliai, kuriuos gali gauti Bendrija. Šių
pokyčių pasekmė buvo tai, kad nuosavų išteklių sistema paseno ir nebeatitinka tikrovės. Jeigu 
ji nebus pakeista, ES dėl didėjančio išteklių nepakankamumo negalės susidoroti su ateinančių
metų iššūkiais ir įgyvendinti savo siekių. Turėtų būti pasiūlyta nauja finansavimosi sistema, kuri 
būtų suprantama, aiški ir kuri leistų daugelį metų parūpinti pakankamai lėšų Europos Sąjungai.

Pripažindama šį faktą Europos Vadovų Taryba gruodžio mėn. paragino Komisiją atlikti išsami
ą, plačios apimties peržiūrą, apimančią visus ES išlaidų ir išteklių aspektus. Labai svarbu, kad 
pagal deklaraciją, pridedamą prie neseniai sudaryto tarpinstitucinio susitarimo, Europos 
Parlamentas aktyviai dalyvauja atliekant šią peržiūrą.

Atsižvelgiant į tai, Europos Sąjungai būtų galima pasiūlyti naują ir dinamišką įplaukų šaltinį. B
ūtina apibrėžti, kokią finansinę priemonę arba finansinių mechanizmų visumą naudojant būtų
galima patenkinti ateities reikmes. Pasiūlymuose būtina išlaikyti valstybių narių įnašus, 
priklausomus nuo jų BVP procento, o jų santykinė gerovė turėtų būti pagrindinis elementas. 
Taip pat būtų galima apsvarstyti papildomus išteklius, kuriuos sudarytų finansinių priemonių
visuma, pvz., BVP procentas, įmonių pelno mokesčio ar pajamų mokesčio procentas.

PAKEITIMAI
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Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
11 konstatuojamoji dalis

(11) 2005 m. gruodžio 15–16 d. Europos 
Vadovų Taryba paragino Komisiją atlikti i
šsamią, plačios apimties peržiūrą, apimančią
visus ES išlaidų ir išteklių aspektus ir pateikti 
ją 2008 m. arba 2009 m. Todėl, atlikdama šią
peržiūrą, Komisija turėtų peržiūrėti bendrą
nuosavų išteklių sistemos veikimą, prireikus 
papildydama atitinkamais pasiūlymais.

(11) 2005 m. gruodžio 15–16 d. Europos 
Vadovų Taryba paragino Komisiją atlikti i
šsamią, plačios apimties peržiūrą, apimančią
visus ES išlaidų ir išteklių aspektus ir pateikti 
ją 2008 m. arba 2009 m. Todėl, atlikdama šią
peržiūrą, Komisija turėtų peržiūrėti bendrą
nuosavų išteklių sistemos veikimą, prireikus 
papildydama atitinkamais pasiūlymais.
Atlikdama peržiūrą ir rengdama pasi
ūlymus Komisija turėtų atsižvelgti į
Europos Parlamento veiklą ir 
rekomendacijas, remdamasi prie 2006 m. 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto 
vykdymo tvarkos ir tinkamo finansų
valdymo pridedamos deklaracijos 
nuostatomis.

Pakeitimas 2
9 straipsnis
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Komisija, atlikdama visapusišką, visus ES i
šlaidų ir išteklių aspektus apimančią peržiūrą, 
apie kurios rezultatus praneš 2008 m. arba 
2009 m., atliks bendrą nuosavų išteklių
sistemos peržiūrą, prireikus ją papildydama 
atitinkamais pasiūlymais.

Komisija, atlikdama visapusišką, visus ES i
šlaidų ir išteklių aspektus apimančią peržiūrą, 
apie kurios rezultatus praneš 2008 m. arba 
2009 m., atliks bendrą nuosavų išteklių
sistemos peržiūrą, prireikus ją papildydama 
atitinkamais pasiūlymais. Atlikdama peržiūrą
ir rengdama pasiūlymus Komisija turėtų
atsižvelgti į Europos Parlamento veiklą ir 
rekomendacijas, remdamasi prie 2006 m. 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto 
vykdymo tvarkos ir tinkamo finansų
valdymo pridedamos deklaracijos 
nuostatomis.


