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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. konstatuoja, kad dabartinė Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistema nėra nei skaidri 
piliečiams, nei atitinka sutartyse nustatytus tikslus, ypač susijusius su tikslu užtikrinti 
finansinį Europos Sąjungos savarankiškumą;

2. pažymi, kad pagal dabartinę sistemą, užuot teikus Europos Sąjungai užtektinai nuosavų 
išteklių, kad ji galėtų vykdyti savo politiką, piliečiams neįmanoma suprasti, kaip 
finansuojama Bendrija, ir skatina valstybių narių derybas dėl įnašo sumažinimo –
nesvarbu, ar jos yra mokėtojos, ar gavėjos – vadovaujantis vadinamuoju teisingu 
permokos grąžinimu, kurį vykdant visiškai neatsižvelgiama į daugybę privalumų, kurių 
visi Bendrijos nariai įgyja dėl to, jog priklauso Europos Sąjungai, ir taip pat visiškai 
neatsižvelgiama į sanglaudos principus.

3. taigi pritaria minčiai iš esmės persvarstyti Europos Sąjungos finansavimo sistemą (ir 
išlaidų, ir pajamų); šį klausimą Komisija įsipareigojo kelti 2008–2009 m., laikydamasi 
2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitarimų ir 2006 m. gegužės 17 d. 
Deklaracijos dėl daugiametės finansinės struktūros peržiūros, pridėtos prie 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo, 
nuostatų;

4. mano, kad reikia naujos ES nuosavų išteklių sistemos,

− kuri būtų sudaryta iš tikrų Bendrijos nuosavų išteklių, o ne valstybių narių įnašų į 
Europos biudžetą;

− pagal kurią būtų užtikrinama, kad Europos Sąjunga turėtų pakankamai lėšų 
tinkamai finansuoti savo politikos sritis, ir netgi būtų galima atsižvelgti į būsimą 
plėtrą;

− kuri būtų skaidri ir suprantama;

− kurią nustatant būtų taikomos vienareikšmiškai demokratinės sprendimų priėmimo 
ir kontrolės procedūros;

− būtų nešališka;

5. taigi mano esant tinkama palaipsniui kaupti Europos Sąjungos nuosavus fiskalinius 
išteklius, kurie tiesiogiai susietų piliečius ir Bendrijos finansus, būtų efektyvūs, nešališki 
ir netaptų didesne bendra mokesčių našta mokėtojams;

6. dėl sprendimų, susijusių su nuosavais ištekliais, priėmimo priemonių:

− dar kartą patvirtina, kad pritaria Konstitucijoje Europai išdėstytoms nuostatoms, 
t. y. europinio įstatymo, kurį priima Taryba, pasikonsultavusi su EP, ir kurį 
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patvirtina visos valstybės narės, atsižvelgdamos į savo atitinkamas konstitucines 
taisykles, pagrindinėms nuostatoms ir Tarybos priimtame įstatyme, patvirtintame 
kvalifikuota balsų dauguma po EP pritarimo, nustatytoms vykdomosioms 
priemonėms.

− vis dėlto primena, kad tokios nuostatos neatsiejamos nuo bendrojo susitarimo dėl 
Europos Sąjungos finansų, įtvirtinto Konstitucijoje Europai ir grindžiamo šiomis 
nuostatomis:

● leisti valstybėms narėms ir toliau tarti paskutinį žodį dėl nuosavų išteklių;

● įtraukti į Sutartį dabartines finansines perspektyvas taikant daugiametės 
finansinės struktūros įstatymą, pagal kurį reikalaujama Tarybos ir EP sutikimo;

● sudarant metinį biudžetą nebeskirstyti išlaidų į privalomąsias ir 
neprivalomąsias,

● suteikti EP sprendžiamąją galią visais su metiniu biudžetu susijusiais 
klausimais;

7. pabrėžia, kad dėl paskesnio europinės politinės integracijos stiprinimo būtinai reikės 
supaprastinti sprendimų dėl nuosavų išteklių priėmimą, kad jis būtų veiksmingesnis, ir 
suteikti EP galią kartu su valstybių narių parlamentais patvirtinti šiuos sprendimus, kad šis 
procesas taptų visos Bendrijos procesu;

8. mano, kad siekiant sėkmingo persvarstymo, reikia vykdant nuosavų išteklių sistemos 
reformą kartu iš naujo suformuluoti Europos Sąjungos išlaidų panaudojimo tikslus, kad 
sustiprėtų visos politikos sritys ir kad būtų atsižvelgta į Europos kūrimo proceso raidą bei 
į bendrus EP, Komisijos, Tarybos ir nacionalinių parlamentų svarstymus;

9. taigi džiaugiasi atsakingojo pranešėjo darbo metodika vykstant dialogui su nacionaliniais 
parlamentais, taip pat naudingomis diskusijomis, iki šiol įvykusiomis parlamentiniuose 
forumuose dėl Europos ateities.


