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I. Biudžeto kontrolės komiteto klausimai 
 

Nr. Klausimas 

 

1 
1. 

 
Biudžeto reikalai. 

Kaip įsivaizduojate būsimą Sąjungos biudžeto raidą atsižvelgiant į vis plintantį garantijų, finansinių priemonių, patikos fondų ir 
priemonių naudojimą? Kaip užtikrintumėte, kad dėl šių priemonių nekiltų pavojaus sutartai politikai ir kad būtų užtikrintas 
papildomumas? Kokių priemonių imsitės, kad apsaugotumėte biudžeto vieningumą ir skaidrumą bei biudžeto valdymo institucijos 
prerogatyvas? 
 
Dabartines ekonomines nuotaikas stipriai veikia lėtas ūkio augimas, aukštas neveiksnių paskolų lygis tam tikrų valstybių narių bankų 
sektoriuje ir kai kurių viešųjų finansų įstaigų ir privačiųjų investuotojų nenoras skolinti realiajai ekonomikai, ypač MVĮ, į kurias, manoma, 
investuoti rizikinga. To nepakeitė net ilgas labai žemo palūkanų normų lygio laikotarpis. Todėl viešosios institucijos galėtų imtis 
priemonių, kurios skatintų ir investicinių projektų paklausą, ir pasiūlą. Esu tvirtai įsitikinęs, kad viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė 
gali labai veiksmingai paskatinti investicijas. Tai žinau iš patirties, sukauptos einant už energetiką ir skaitmeninę ekonomiką atsakingo 
Komisijos nario pareigas.   
 
Finansines priemones vertinu veikiau palankiai: jos šalina rinkos spragas ir papildo kitas biudžeto priemones. Finansinės priemonės ir 
garantijos daro sverto poveikį ir pritraukia kitus privačiuosius ir viešuosius išteklius, kurie praverčia, kai biudžeto išteklių nėra daug. Be to, 
jos taip pat duoda papildomos naudos ir gali padėti finansuoti projektus, kurių privatusis sektorius kitu atveju nefinansuotų. Svarbiausia, 
kad ES finansinėmis priemonėmis būtų šalinami realūs rinkos trūkumai ir tenkinami jos poreikius, o ne vien keičiami kiti, jau prieinami 
finansavimo šaltiniai.  
 
Kai kuriose srityse dotacijos veikiausiai liks tinkamiausias finansavimo šaltinis. Tačiau kitose srityse galima labai efektyviai derinti 
skirtingas priemones arba naudoti finansines priemones ir garantijas. Siekiant tokio papildomumo tikslinga bendradarbiauti su Europos 
investicijų banko grupe, nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ir profesionaliais fondų valdytojais. Europos strateginių investicijų 
fondas (ESIF) yra puikus pavyzdys, kaip ES biudžetą galima naudoti veiksmingai: ESIF, kuriam biudžeto išteklių skirta nedaug, jau 
pritraukė 164 mlrd. EUR investicijų į ES ekonomiką MVĮ ir infrastruktūrai.  
 
Kartais kyla diskusijų, ar dotacijos yra naudingos, palyginti su finansinėmis priemonėmis. Nebūkime kategoriški: manau, kad svarbiausia 
visus išteklius naudoti veiksmingai ir kad ES biudžetas atneštų rezultatus, kuriuos pajustų piliečiai.  
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Užtikrinsiu, kad būtų apsaugotas biudžeto vieningumas ir skaidrumas bei biudžeto valdymo institucijos prerogatyvos. Finansinės 
priemonės, sakoma, yra sudėtingesnės už dotacijas ir įgyvendinamos nepriklausomai nuo biudžeto per patikos sąskaitas ar garantijų fondus. 
Tačiau jos visos nurodomos Sąjungos balanse pagal audituotas finansines ataskaitas, taigi yra kontroliuojamos Europos Audito Rūmų ir per 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą.  
 
Garantijos, finansinės priemonės, patikos fondai ir kiti instrumentai naudojami visiškai skaidriai ir visapusiškai atsiskaitant Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Jie sukuriami teisėkūros procedūra priimamais dokumentais, taigi visapusiškai dalyvaujant Europos Parlamentui ir 
Tarybai; Komisija ir (arba) tarptautinio lygmens mūsų instituciniai partneriai pateikia išsamiais įgyvendinimo ataskaitas (apie finansines 
priemones biudžeto valdymo institucijai kiekvienais metais pateikiamos trys ataskaitos su išsamiomis finansinėmis vertėmis, be kita ko, 
kaip biudžeto projekto priedas); kad Europos Parlamentas ir Taryba galėtų matyti, kaip įgyvendinama politika ir vykdomas finansavimas, ir 
išreikštų teisės kūrėjų poziciją dėl tolesnio šių priemonių vystymo ir naudojimo, yra planuojamos (ir kai kuriais atvejais vyksta) laikotarpio 
vidurio peržiūros. 
 
Esu ryžtingai nusiteikęs užtikrinti, kad apie šias priemones būtų atsiskaitoma sklandžiau, ir patenkinti ataskaitų gavėjų poreikius, kad 
sprendimai dėl biudžeto būtų priimami turint visą informaciją ir demokratinė kontrolė taptų stipresnė. 
 
Finansinio reglamento peržiūra yra didelis žingsnis šia kryptimi, nes pagal ją siūloma veiksmingiau atsiskaityti už finansines priemones, ir 
biudžeto garantijos ir finansinė parama pirmą kartą įtraukiamos į Finansinio reglamento sistemą. Siekdamas užtikrinti, kad būtų atsakyta į 
visus biudžeto valdymo institucijos klausimus dėl tų priemonių, ketinu glaudžiai bendradarbiauti su Biudžeto komitetu ir Biudžeto 
kontrolės komitetu. 
 
Kalbant apie patikos fondus, paskutiniame taikinimo posėdyje dėl 2017 m. biudžeto Komisija įsipareigojo reguliariai informuoti biudžeto 
valdymo instituciją apie planuojamą ir vykdomą patikos fondų finansavimą ir operacijas, įskaitant valstybių narių įnašus.. Todėl ketinu jau 
2017 m. kartu su 2018 m. biudžeto projektu pateikti darbinį dokumentą, kuriame būtų atsiliepta į išreikštą susirūpinimą, ir pasiūlyti 
priemones, kad Europos Parlamentas galėtų tinkamai dalyvauti procese.  
 
Galiausiai pabrėžčiau, kad finansinės priemonės tėra ES politikos įgyvendinimo priemonės. Jos nekliudo vykdyti sutartos politikos ir 
neturėtų būti laikomos jos grėsme.   
Kiek jomis bus naudojamasi ateityje, priklausys nuo lūkesčių, nuo ES biudžeto užmojų ir politikos ir nuo to, ar jos tinka tai politikai 
įgyvendinti.  
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2. 

 
Įgyvendinimo vilkinimas ir mokėjimų prognozė  

Labai uždelsus 2014–2020 m. programų įgyvendinimą 2016 ir 2017 m. sumažėjo mokėjimų poreikis. Tai kelia nerimą dėl pačių 
programų ir kyla pavojus, kad DFP laikotarpio pabaigoje vėl bus daug neapmokėtų sąskaitų. Kokių priemonių imsitės kovodami su 
nepakankamo įgyvendinimo tendencija? Kaip planuojate išvengti vėluojančių mokėjimų kaupimosi DFP laikotarpio pabaigoje? Gavusi 
kelis prašymus, Komisija galiausiai pateikė mokėjimų prognozę iki 2020 m., atlikdama DFP laikotarpio vidurio peržiūrą. Ar 
įsipareigojate kasmet atnaujinti šią mokėjimų prognozę, kad biudžeto valdymo institucija gautų pakankamai informacijos ir galėtų 
priimti tinkamus sprendimus? 

2014 m. biudžeto mokėjimų asignavimų lygio, kurį leido pasiekti daugiametės finansinės programos (DFP) viršutinė riba ir lankstumo 
priemonės, aiškiai nepakako tam, kad būtų patenkinti dideli susikaupę mokėjimo poreikiai, atsiradę dėl anksčiau prisiimtų įsipareigojimų. 
Todėl 2014 m. pabaigoje susikaupė labai daug neįvykdytų mokėjimo prašymų, visų pirma susijusių su sanglaudos politikos programomis 
(24,7 mlrd. EUR). Tokia nenormali sankaupa 2015 m. gerokai sumažėjo (8,2 mlrd. EUR), o 2016 m. jos visiškai nebeliko.  

Sumažinti sankaupą ir įtraukti papildomus asignavimus į 3 ir 4 išlaidų kategorijų biudžetą siekiant patenkinti nauji migracijos ir saugumo 
srities poreikius padėjo tai, kad Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis finansuojamos naujos kartos programos buvo pradėtos 
lėčiau, nei tikėtasi. Dėl tokios lėtos pradžios 2016 m. ir 2017 m. šių fondų lėšų išmokėta mažiau nei tikėtasi, taigi susidarė nemažas 
skirtumas iki 2016 ir 2017 m. mokėjimų viršutinės ribos.  

Komisija imasi visų galimų priemonių, kad padėtų valstybėms narėms panaudoti ESI fondus. Pavyzdžiui, ji atidžiai stebi, kaip skiriamos 
vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijos ir kaip vykdomos ex ante sąlygos, nes nuo šių dviejų svarbių veiksnių gali priklausyti 
įgyvendinimo eiga. Į vėlavimą reaguojama aukštu politiniu lygmeniu: už ESI fondus atsakingi Komisijos nariai ir pirmininko pavaduotojas 
J. Katainenas siunčia tikslinius raštus atitinkamoms valstybėms narėms. Atrodo, kad atsakingos institucijos valstybėse narėse skiriamos 
sparčiau ir su valstybėmis narėmis sutarti veiksmų planai, kad būtų įvykdytos ex ante sąlygos. Be to, persvarstydama (peržiūrėdama) 
Finansinį reglamentą ir Bendrąjį (omnibus) reglamentą, Komisija pateikė pasiūlymus, kuriais būtų labiau supaprastinti tam tikri ESI fondų 
aspektai ir paspartintas įgyvendinimas vietoje.  

Todėl tikimasi, kad paskutiniaisiais šios DFP metais visos programos bus įgyvendinamos visu greičiu ir kad tiek pasidalijamojo valdymo, 
tiek tiesiogiai valdomų programų finansavimas vyks taip pat sparčiai kaip 2011–2013 m. Iki 2014 m. veikusios 1b išlaidų kategorijos 
programos turėtų būti uždarytos 2018 ir 2019 m., o naujų programų įgyvendinimas turėtų būti įsibėgėjęs. Todėl mokėjimų prognozės rodo 
2018–2020 m. metines viršutines ribas viršijančius mokėjimų lygius.  

Tikiuosi, kad pakartotino nenormalios sankaupos susidarymo riziką gerokai sumažins nauja priemonė, kuri leidžia taikant bendrąją 
mokėjimų maržą skirstyti nepanaudotas ankstesnių metų mokėjimų asignacijas. Pagal dabartinį vertinimą, DFP pabaigoje nesitikima jokios 
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neįprastos sankaupos.   

Tačiau, kaip ir visų prognozių, netikrumas neišvengiamas, todėl geriau apsirūpinti atsarga. Tokia atsarga būtų sukaupta dviem papildomais 
veiksmais: 1) 2014 m. iš nenumatytų atvejų rezervo paimtus mokėjimus kompensuoti anksčiau – ne 2018–2020 m., o 2017 m.; 2) išplėsti 
bendrosios mokėjimų maržos ribas, kad viršutinės ribos 2019–2020 m. galėtų būti dar labiau padidintos. Abu veiksmai numatyti bendrame 
susitarime, kuris Taryboje pasiektas dėl daugiametės finansinės programos peržiūros (persvarstymo). Viliuosi, kad dėl jos bus greitai 
susitarta iki galo. 

Komisija reguliariai atnaujins ir trumpojo laikotarpio prognozes (skelbdama pranešimą apie aktyvų biudžeto vykdymo stebėjimą ir 
prognozę), ir vidutinio bei ilgojo laikotarpio prognozes. Pasižadu pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai, kaip vertiname esamų viršutinių 
ribų tvarumą, ir pasiūlyti atitinkamų priemonių, jei ir kiek reikia.  

 

 

 
3. 

 
Daugiametės finansinės programos po 2020 m. rengimas 

Pagal DFP reglamento 25 straipsnį anksčiau nei 2018 m. sausio 1 d. Komisija pateikia pasiūlymą dėl naujos daugiametės finansinės 
programos: 

• Ar atsižvelgdama į tai galėtumėte pateikti detales, kada tikimasi, jog Komisija pateiks pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 
akto, 
kuriuo bus persvarstomas DFP reglamentas, taip pat kada ir kaip numatote įsitraukti į tikrą ir išsamų politinį dialogą su Parlamentu  
dėl jo turinio? 
 
Pirmojoje galiojančios DFP dalyje aiškiai matyti ES biudžeto ribos ir tai, kad dabartinės būklės jis nėra pakankamas iki šiol 
neregėtiems sunkumams įveikti: 
 
Kokios patirties, Jūsų nuomone, galima pasisemti iš dabartinio laikotarpio, siekiant įgyvendinti išsamią reformą po 2020 m.? Kaip 

siūlytumėte užtikrinti aktyvesnį, veiksmingesnį ir skaidresnį ES biudžetą?  
 
Atsižvelgdamas į galiojančią DFP, Parlamentas jau pabrėžė kelis svarbiausius prioritetus, kaip antai DFP trukmės keitimą, išsamią 
nuosavų išteklių reformą, didesnį dėmesį biudžeto vienovei ir didesnio lankstumo poreikį: 

Ką konkrečiai siūlytumėte šioje srityje? 
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Pagal Daugiametės finansinės programos (DFP) reglamento 25 straipsnį Komisija iki 2018 m. sausio 1 d. pateikia pasiūlymą dėl naujos 
DFP. Ji dar turi nuspręsti, kada labiausiai tinka pateikti pasiūlymus, tačiau užtikrinu: palaikysiu tikrą dėmesingą politinį dialogą su 
Parlamentu.  
 
Dabar parengti dar ne visi pasiūlymai, tačiau jau galima daryti keletą išvadų. Dėl dabartinės DFP susitarta 2013 m. – juntant ekonomikos 
krizę ir jos poveikį viešiesiems finansams. Po to Europos Sąjunga susidūrė su neprilygstamo masto migracijos ir saugumo iššūkiais, dėl 
kurių pasiektos ES biudžeto galimybių ribos ir teko iki galo panaudoti turimą lankstumą. Todėl sutikčiau, kad kitoje DFP reikia numatyti 
daugiau lankstumo ir pritaikymo galimybių. 
 
DFP išliks stabilus finansavimo pagrindas programoms, kurios padeda siekti ES strateginių ilgalaikių tikslų. Tačiau ji taip pat labai padės 
išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp vidutinės trukmės nuspėjamumo ir lankstumo, kurio reikia norint reaguoti į nenumatytas aplinkybes. 
Dabartinėje DFP maždaug 80 proc. ES biudžeto paskirstyta iš anksto, todėl ne visada įmanoma biudžeto priemonėmis skubiai reaguoti į 
kintančius poreikius. Todėl ieškosiu būdų toliau didinti biudžeto lankstumą, pavyzdžiui, numatyti rezervus, kuriuos būtų galima skubiai 
sutelkti pagrindinėse Sąjungos programose ir iš jų.  
Antra, ES biudžetą reikia vertinti kaip priemonę sverto principu stiprinti valstybių narių veiksmus, pritraukti privačiųjų investicijų ir šalinti 
rinkos nepakankamumą. Kai kurie elementai jau buvo paminėti 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos komunikate dėl laikotarpio vidurio 
peržiūros (persvarstymo). 

Ragindami valstybes nares rengti strateginius planus ir juose numatyti ES finansavimą, skatiname pozityvų ciklą: nacionalinės valdžios 
institucijos pasirenka finansavimo kryptis ir gauna teigiamą papildomą ES biudžeto poveikį. Aišku, kad supaprastinimas ir didesnis 
standartizavimas gali padėti dar labiau. Taip pat galima labiau skatinti valstybių narių bendradarbiavimą srityse, kuriose didelė masto 
ekonomija ir (arba) išorinis poveikis. Tai ypač svarbu sprendžiant naujas problemas, pavyzdžiui, migracijos, saugumo ir gynybos srityse, 
galbūt naujomis priemonėmis ir jungiant įvairių lygmenų šaltinius. 

Panašiai ES biudžetas, kuris, nors santykinai nedidelis, gali suvaidinti svarbų vaidmenį kaip sverto priemonė: net nedidelė pinigų suma, 
susieta su sąlygomis, dėl kurių keičiasi nacionalinės politikos formavimas, gali turėti didelės įtakos. Visų pirma, finansinės priemonės, 
įskaitant naujus ESIF tipo susitarimus, gali sustiprinti privačias iniciatyvas ir paskatinti rinką kurti sprendimus, kurie papildo dotacijomis 
grįstą veiklą. Esu įsitikinęs, kad tos naujos priemonės gali daryti didesnę įtaką, ypač infrastruktūros investicijoms energetikos, transporto ir 
telekomunikacijų srityse ir sanglaudos politikai. Tačiau reikia nustatyti aiškius kriterijus, kada veiksmai finansuotini dotacijomis, o kada 
finansinėmis priemonėmis.   

Apskritai turėtume aktyviau aiškinti piliečiams, kuo vertinga narystė ES. Šioje srityje tikrai nemažai gali nuveikti Parlamentas. Turime 
mūsų biudžetą priartinti prie piliečių ir klausti savęs (taip pat klausti jų): kaip pasiekti, kad ES lėšų poveikis būtų didžiausias ir kiekvienas 
euras būtų panaudotas kuo efektyviau? Tvirtai remiu principus, kuriais grindžiama ES į rezultatus orientuoto biudžeto iniciatyva. Jie 
neprarado aktualumo ir labai padės rengti būsimo DFP pasiūlymus. Taip pat išnagrinėsiu dabartinių mechanizmų ir programų vertinimą: 
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kokia jų Europos pridėtinė vertė ir veikimo rezultatai ir kiek jie orientuoti į rezultatus siekiant pagrindinių ES politikos prioritetų, didinant 
biudžeto sverto poveikį ir įtaką, siekiant paprastumo ir kartu užtikrinant patikimą finansų valdymą.  
 
2013 m. tarpinstituciniame susitarime dėl 2014–2020 m. DFP Komisija paskelbė, kad ji „ketina pasiūlyti EPF įtraukti į biudžetą nuo 2021 
m.“. Atidžiai analizuosiu, kaip toliau rengtis šiam žingsniui, atsižvelgdamas į visas svarbias aplinkybes ir argumentus (taip pat žr. atsakymą 
į Biudžeto kontrolės komiteto 17 klausimą). 

Auga lūkesčiai, kad ES turėtų prisiimti didesnę atsakomybę už ES saugumą ir gynybą. Todėl rengdamasis kitai DFP atidžiai išnagrinėsiu su 
gynybos moksliniais tyrimais susijusių parengiamųjų veiksmų rezultatus ir esamas šios srities galimybes.  

Rengiant naujos DFP pasiūlymus taip pat bus galima apsvarstyti būsimos DFP trukmę ir tai, kiek ji dera prie institucijų politinio ciklo. 
Rūpestingai apgalvosiu variantus, kaip per DFP laikotarpį suderinti reikalavimus ir laiką, kurio reikia norint parengti ES fondus ir 
panaudoti jų lėšas, ypač tas, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas. 

Manau, kad būsimoje reformuotoje DFP taip pat reikia darniai reformuoti išlaidų ir pajamų aspektus. Rūpestingai apsvarstysiu Aukšto 
lygio grupės nuosavų išteklių klausimais rekomendacijas, kurios labai padės rengti naujos DFP pasiūlymus (taip pat žr. atsakymą į 
Biudžeto komiteto 4 klausimą). 

Per visą šių pasiūlymų rengimo procesą plačiai konsultuosiuos ir atidžiai įsiklausysiu į Parlamento pareikštas nuomones. Esu pasiryžęs 
vaisingai bendradarbiauti su Komitetu pasitikėjimo ir abipusės pagarbos dvasioje. Tęsiu savo pirmtakų užmegztą bendradarbiavimą su 
Europos Parlamentu, kad būtų baigta dabartinės DFP laikotarpio vidurio peržiūra (persvarstymas) ir parengta nauja daugiametė finansinė 
programa.  

 

 
4. 

 
Nuosavi ištekliai 

Europos Parlamentas mano, kad ES biudžeto nuosavų išteklių sistemos reforma labai svarbi. Kokių paskesnių veiksmų ketinate imtis 
siekdamas užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais (NIALG) galutinėje ataskaitoje pateiktos 
idėjos ir rekomendacijos? Visų pirma, kas būtų geriausi kandidatai naujiems nuosaviems ištekliams ir pagal kokius kriterijus jie būtų 
atrenkami? Kada pasiūlysite naują nuosavų išteklių sistemą? 

Ko bus imtasi po Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais ataskaitos?  
 
Visiškai pritariu minčiai, kad ES biudžeto finansavimo iš nuosavų išteklių sistema gali geriau padėti siekti mūsų politikos tikslų ir 
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sumažinti su ES finansais susijusią įtampą tarp valstybių narių ir institucijų. Kas yra stebėję diskusijas dėl nuosavų išteklių, daugiametės 
finansinės programos ar net metų biudžeto gali susidaryti įspūdis, kad kiekvienas tempia ES biudžetą į savo pusę, ir jei viena valstybė narė 
gauna naudos, tai kitoms už tai teks sumokėti, ir atvirkščiai. Todėl laukiu M. Monti ataskaitos ir tikiuosi, kad jose bus naujų praktinių idėjų, 
kaip įveikti bergždžią nulinės sumos žaidimą.  
 
Kai Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais ataskaita ir jos rekomendacijos bus paskelbtos, Komisija jas atidžiai įvertins. Grupės 
rezultatai neturės oficialios teisinės galios, tačiau, kaip gerai žinote, Aukšto lygio grupėje nuosavų išteklių klausimais buvo trys svarbūs 
Komisijos nariai. Kad ir paskirti asmeniškai, jie aktyviai dalyvavo grupės darbe.  
 
Ką geriausia pasirinkti? Kokie atrankos kriterijai? 
 
Aukšto lygio grupės pirminio vertinimo dokumente jau pasiūlytas įtikinamų kriterijų rinkinys, skirtas nuosavų išteklių perspektyvumui ar 
jų bazei vertinti. Sutarti dėl akademiškai sukurtų ar net sveiko proto padiktuotų reikalavimų sąrašo nėra jau taip sunku. Tačiau reali 
problema kyla stengiantis pasiekti, kad valstybės narės iš tikrųjų norėtų priimti sprendimus, pagrįstus bet kuriuo kitu kriterijumi, išskyrus 
norą kuo daugiau papildyti savo metų iždą. 
 
Todėl sieksiu užtikrinti, kad diskusijoje didžiausią svorį turėtų ekonominiai argumentai, tokie kaip sektorinis veiksmingumas, bendra nauda 
siekiant mūsų politikos tikslų arba bendras mūsų europinės fiskalinės struktūros nuoseklumas. Tikiuosi, kad ir M. Monti ataskaita netrukus 
suteiks novatoriškų postūmių šia linkme. Ir viliuosi, kad 2017 m. galėsiu kliautis jūsų glaudžiu bendradarbiavimu, kai reikės kloti pamatus 
tokioms racionalioms politika pagrįstoms diskusijoms.  
 
 
Šie klausimai svarstyti ir pernai rugsėjo mėn. Europos Parlamente vykusioje parlamentų konferencijoje, kuri labai padėjo įtraukti 
nacionalinius parlamentus į pradedamą diskusiją. Suprantu, kad diskusijos taip pat tęsis artėjančią Europos semestro savaitę, keliuose 
nacionalinių parlamentų rūmuose, Biudžeto ir Europos reikalų komitetuose. Taip turėtų atsirasti tam tikra dinamika ES piliečiams 
prasmingos reformos linkme, kad jie galėtų suprasti, ką ES jiems padaro geriau.  
 
Kada to imtis? 
 
Komisija pirmiausia nuodugniai išanalizuos Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais ataskaitą, kaip numatyta 2013 m. lapkričio 
mėn. bendroje deklaracijoje dėl nuosavų išteklių. Kitaip nei DFP reglamento atveju, jokio teisiškai privalomo termino pateikti naują 
pasiūlymą dėl nuosavų išteklių sprendimo (NIS) nėra. Dabar galiojantis sprendimas neturi galiojimo pabaigos datos. Tačiau tradiciškai NIS 
sprendimas taikomas tam pačiam laikotarpiui, kurį galioja daugiametė finansinė programa. Ir kadangi pajamų aspektas yra svarbus bendro 
kitą finansinio programavimo laikotarpį galiosiančio finansinio paketo elementas, nauji pasiūlymai dėl pajamų turėtų būti pateikti 



9 

 

pakankamai anksti, kad derybos dėl jų galėtų vykti kartu su derybomis dėl būsimos daugiametės finansinės programos. Tada derybininkai 
žinos visą informaciją, kurios reikia norint pasiekti sėkmingą rezultatą.  

 
 
 

5. 

 
ES biudžeto įgyvendinimas taikant finansines priemones ir EIB vykdant finansinę veiklą 

EAR specialiojoje ataskaitoje Nr. 19/2016 „ES biudžeto įgyvendinimas finansinėmis priemonėmis: ko reikėtų pasimokyti iš 2007–2013 
m. programavimo laikotarpio“ visų pirma nurodyti nedideli EIB grupės valdomų finansinių priemonių paskirstymo lygiai (43 proc., 
palyginti su 60 proc. kitų fondų valdytojų valdomų priemonių atveju). Kaip Jūs tai paaiškintumėte? 
 
Ataskaitoje taip pat nurodytos didesnės, nei tikėtasi finansinių priemonių įgyvendinimo sąnaudos 2007–2013 m. Kaip konkrečiai, Jūsų 
nuomone, EIB gali padėti padidinti ES biudžeto vykdymo išlaidų efektyvumą pasinaudojant finansinėmis priemonėmis? Ar galėtumėte 
apskritai pateikti asmeninę nuomonę apie konkretų EIB, kaip vienintelio pagal sutartis įsteigto banko, vaidmenį? 
 

Atsakydama į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą 19/2016, Komisija pateikė išsamius paaiškinimus, kodėl Europos investicijų 
banko grupės valdomų finansinių priemonių išmokėjimo lygiai žemi. Kalbant apie investicijas į MVĮ, tikimasi, kad dabar gerokai daugiau 
bus išmokama iki reikalavimus atitinkančio laikotarpio pabaigos. Kalbant apie investicijas į miestų plėtros fondus, su infrastruktūra susiję 
projektai susiję su sudėtingesniais leidimų gavimo procesais, valstybės pagalba ir avansiniais mokėjimais už darbą. 
 
Kalbant apie tolesnį tobulinimą, verta prisiminti, kad Finansiniame reglamente jau įtvirtintas apmokėjimo už veiklos rezultatus principas. 
Šis principas taikomas Komisijos ir EIB pasirašytame finansiniame ir administraciniame pagrindų susitarime, kuriuo grindžiami visi su EIB 
pasirašyti ir su šiuo 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu susiję delegavimo susitarimai. Programų laikotarpio vidurio vertinimas, 
numatytas 2017 m., turėtų parodyti, ar įgyvendinimo būdas yra ekonomiškai efektyvus. Paprašysiu savo tarnybų ypač dėmesingai vertinti 
šią informaciją ir į ją atsižvelgti rengiant naujos kartos programas kitai DFP. 
 
Žvelgiant plačiau, esu įsitikinęs, kad EIB yra vienas svarbiausių partnerių, padedančių vykdyti ES biudžetą novatoriškomis finansinėmis 
priemonėmis ir biudžeto garantijomis. EIB yra pritaikytas ES politikai, finansiškai tvirtas ir patyręs, be to, apima visas valstybes nares – tai 
ypatinga finansų įstaiga. Esu tvirtai pasiryžęs glaudžiai bendradarbiauti su EIB ir ieškoti novatoriškų būdų padidinti ES biudžeto svertą. Tai 
jau dariau, kai Komisijoje buvau atsakingas už skaitmeninę ekonomiką, pavyzdžiui, įsteigiau Europos infrastruktūros tinklų plačiajuosčio 
ryšio fondą. Kartu užtikrinsiu, kad būtų išsklaidytas bet koks Europos Parlamento susirūpinimas dėl EIB atskaitomybės ir atsiskaitymo, ir 
esu tikras, kad to siekia ir pats EIB. EIB grupė, suprantama, yra ES strateginė partnerė taip pat Europos strateginių investicijų fonde (ESIF) 
ir visapusiškai atskaitinga pagal jo taisykles. 
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6. 

 
Supaprastinimas  

Per šį DFP laikotarpį valstybės narės susiduria su didesniais sunkumais panaudodamos ES lėšas, tad Komisijai tenka siūlyti Finansinio 
reglamento ir kai kurių kitų reglamentų peržiūrą. Vienas pagrindinių tikslų – supaprastinimas. Tačiau itin sudėtingas tų lėšų 
panaudojimas naudos gavėjams yra viena didžiausių Europos Sąjungos problemų, kalbant apie biudžeto efektyvumą, patikimumą ir 
įvaizdį. Ši problema susijusi ne tik su dabartiniu DFP laikotarpiu ir yra vienas svarbiausių klausimų kitam DFP laikotarpiui. Ką 
konkrečiai siūlytumėte šioje srityje? 
 

Vykdomą supaprastinimo procesą ketinu atlikti iki galo ir rengdamasis būsimam DFP laikotarpiui nuveikti kuo daugiau. Verta prisiminti 
supaprastinimo priemones, kurių ES programų naudos gavėjų labui ėmėsi Europos Komisija:  
 
 
Teisėkūros veikla 2012 m. 
 
2012 m. imtasi didinti finansinių taisyklių nuoseklumą ir paprastumą. Komisija pateikė pasiūlymus dėl 2014–2020 m. DFP laikotarpiu 
galiosiančių programų, kuriais: 
 

• sumažintas programų ir priemonių skaičius; 
• jos sugrupuotos pagal bendrą sistemą, kurioje veikia bendros taisyklės; 
• galutiniams naudos gavėjams supaprastintos paraiškų teikimo ir išlaidų deklaravimo taisyklės; 
• palengvintas novatoriškų finansinių priemonių taikymas; 
• sudarytos sąlygos naudoti ES patikos fondus ir  
• pagerintas patikrų ekonominis efektyvumas. 

 
Biudžeto generalinis direktoratas nuolat stebėjo, kaip priimami pagrindiniai sektoriniai dokumentai, ir tam tikslui naudojosi supaprastinimo 
suvestine. Pastarojoje atsiskleidė kai kurie esminiai laimėjimai. Tačiau daugeliu atvejų supaprastinimo priemonės įtvirtintos kaip 
pasirenkamos galimybės (ir neprivalomos), kuriomis gali pasinaudoti Komisijos tarnybos, kai valdymas tiesioginis ar netiesioginis, arba 
valstybės narės, kai valdymas pasidalijamasis. 
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Finansinio reglamento ir sektorinių norminių bazių (omnibus) peržiūra 
 
Patirtis, sukaupta nuo 2014 m. ir dirbant Nepriklausomų ekspertų aukšto lygio darbo grupei supaprastinimo Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų paramos gavėjams stebėsenos klausimais, rodo, kad įmanomas tolesnis supaprastinimas. Viešai konsultuojantis dėl 
Finansinio reglamento peržiūros, suinteresuotieji subjektai išreiškė aiškius lūkesčius dėl šios srities. Tuo remdamasi, 2016 m. rugsėjo mėn. 
Komisija pateikė pasiūlymą (COM(2016) 605). 
 
Dabartinis Finansinio reglamento persvarstymo pasiūlymas yra kokybinė DFP laikotarpio vidurio peržiūros dalis: juo siekiama 
supaprastinti finansines taisykles ir padidinti jų lankstumą. Tai vienas pagrindinių Komisijos į rezultatus orientuoto biudžeto iniciatyvos 
elementų. Juo panaikinamas Komisijos Finansinio reglamento taikymo taisyklės. Vietoj tų dviejų dokumentų bus vienas – Finansinis 
reglamentas. Todėl ES finansinės taisyklės, palyginti su ankstesnėmis, gerokai (25 proc.) sutrumpės.  
Keisdama Finansinį reglamentą ir 15 sektorinių teisės aktų į vieną teisės aktą, Komisija siekia, kad teisės aktų leidėjų derybos ir teisės aktų 
priėmimas vyktų nuosekliai ir sparčiai: 2017 m. viduryje būtų pasiektas politinis susitarimas, o 2018 m. sausio 1 d. jie įsigaliotų. Tada 
naujosios nuostatos galiotų trejus paskutinius dabartinės daugiametės finansinės programos metus. 
 
2016 m. pasiūlyme numatyta supaprastinti finansines taisykles dotacijų gavėjams, kontrolės lygius, lėšų derinimą ir finansinių priemonių 
naudojimą. Įvairių ES lėšų derinimas yra geras būdas efektyviau naudoti biudžetą ir užtikrinti didžiausią galimų sinergijų panaudojimą. 
 
 
Pasiūlyme peržiūrėti Finansinį reglamente taip pat numatyti atitinkami sektorinių finansinių taisyklių, išdėstytų 15 teisėkūros procedūra 
priimtuose aktuose ir susijusių su daugiametėmis programomis (omnibus), pakeitimai. Dabartiniuose pasiūlymuose, kuriais keičiamos 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų taisyklės, siekiama, kad taisyklės būtų paprastesnės ir lankstesnės. Juose atsižvelgta į Aukšto lygio 
grupės ESI fondų supaprastinimo klausimais pasiūlymus. Pateikiu trumpą supaprastinimo pasiūlymų apžvalgą: 
 
1. Mažesnė paramos gavėjams tenkanti administracinė našta 
daugiau galimybių supaprastintai apmokėti išlaidas 

• panaikinta vienkartinių išmokų viršutinė riba; 
• supaprastintas išlaidų apmokėjimas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo privalomas, kai viešoji parama 

neviršija 100 000 EUR operacijoms, kurios nėra įgyvendintos vien tik taikant viešuosius pirkimus; 
• platesnis fiksuotosios sumos naudojimas; 
• biudžeto projektų naudojimas kaip papildomas metodas nustatyti supaprastintai apmokamas išlaidas, kai viešoji parama neviršija 

100 000 EUR (Bendrųjų nuostatų reglamento 67 straipsnio 5 dalies a punktas); 
• aiškesni reikalavimai valdymo patikroms, kai taikomas supaprastintas išlaidų apmokėjimas; 
• galimybė gauti finansavimą, kai tenkinamos sąlygos, susijusius su įgyvendinimo pažanga; 
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• galimybė Komisijai priimti deleguotuosius aktus siekiant apibrėžti supaprastintai apmokamas išlaidas ir su tuo susijusius metodus 
(Bendrųjų nuostatų reglamento 67 straipsnio 5 dalis). 

 
Bendrieji veiksmų planai 

• reikalaujama mažiau minimalių viešųjų išlaidų bendrajam veiksmų planui (5 mln. EUR vietoje 10 mln. EUR) ir mažiau viešosios 
paramos, skiriamos veiksmų programai (5 proc. vietoje 20 proc.); 

• neliko mažiausių reikalavimų pirmam bendrajam veiksmų planui, pateiktam pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų 
kūrimą ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslus; 

• mažesni turinio reikalavimai; 
• bendrojo veiksmų plano iniciatyvinis komitetas gali nesiskirti nuo programos stebėsenos komiteto. 

 
 
2. Didesnė sinergija  
ESI fondų ir ESIF derinys; aiškios nuostatos, leidžiančios proporcingai priskirti ESI fondų išlaidas, kai jos derinamos su kitomis ES 
priemonėmis. 
 
 
3. Efektyvesnis finansinių priemonių naudojimas (Bendrųjų nuostatų reglamentas ir jo pakeitimai) 
Pasiūlyme numatyta tiesiogiai skirti sutartis valstybei priklausantiems bankams ar įstaigoms, veikiančioms pagal viešąjį įgaliojimą vykdyti 
ekonominę plėtrą, ir keletas kitų pakeitimų, kuriais siekiama racionalizuoti ar paaiškinti su finansinėmis priemonėmis susijusias nuostatas 
(auditas, finansinis koregavimas, neigiamos palūkanos). 
Komisijos pasiūlymu išplečiamos ir padidinamos galimybės derinti skirtingų formų ES finansavimą, ypač ESIF, su ES finansinėmis 
priemonėmis, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai valdo Komisija (Sąjungos biudžetas), ir Europos struktūriniais ir investicijų fondais, kuriuos 
valdo valstybės narės.  
 
 
4. Paprastesnis ir racionalesnis ES administravimas 

• teisinio tikrumo dėl elektroninių dokumentų naudojimo (siejamas su e. sanglauda) užtikrinimas; 

• papildoma galimybė nustatyti galimas grynąsias operacijos pajamas iš pajamas atnešančių operacijų remiantis fiksuotąja suma, 
nustatyta valstybės narės lygmeniu; be to, dabar siūloma, kad papildoma galimybė sumažinti bendro finansavimo procentinį dydį 
siekiant atsižvelgti į atnešamas pajamas būtų įmanoma visą programavimo laikotarpį, o ne tik priimant programą; 

• siekiant paskatinti valstybes nares naudotis nepriklausomų ekspertų atliekamu didžiųjų projektų vertinimu, siūloma leisti išlaidų 
deklaraciją pateikti Komisijai jau ankstesniame etape; 
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• neliko nuorodos į mažą mastą, kai tai susiję su galimybe finansuoti kultūrinio ir tvaraus turizmo infrastruktūrą. 
Kadangi Europos Parlamente ir Taryboje plačiai sutariama, kad būtina supaprastinti finansines taisykles, atsiveria unikali galimybė priimti 
didelio užmojo Komisijos pasiūlymą. 
 
 
Komisijos tarnybų vidaus racionalizavimas 
Vykdydamos į rezultatus orientuoto biudžeto strategiją, Komisijos tarnybos taip pat nuolat ieško priemonių, kurios padėtų gavėjams naudą 
gauti paprasčiau, ir jas įgyvendina. Tai: 

• skleidžiama kontrolės ekonominio efektyvumo geroji patirtis;  
• šalinami elementai, dėl kurių darbo aplinka gali tapti sudėtingesnė;  
• toliau paprastinamos vidaus procedūros. 

 
 
ES finansavimo modelis kitoje DFP. Daugiau supaprastinimo kitos kartos programose 
Pirmiau aprašyti 2016 m. supaprastinimo pasiūlymai dėl Finansinio reglamento ir sektorinių taisyklių yra techninio pobūdžio. Jie neskatina 
politinės diskusijos dėl bazinio požiūrio į finansavimą kitoje DFP.  
Rengiant kitos DFP teisinį pagrindą atsiveria didesnio supaprastinimo galimybių, pavyzdžiui, galima labiau suderinti skirtingoms 
programoms taikomas taisykles.  
Tolesnis ES finansavimo supaprastinimas neabejotinai turės tapti svarbia pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų kitos DFP teisės 
aktų dalimi. Tačiau dabar ankstoka atskleisti detales, nes dar reikia dėmesingai apsvarstyti įvairias suinteresuotųjų subjektų, Regionų 
komiteto, Europos Audito Rūmų ir kitų pateiktas nuomones ir pabaigti vykdomus tyrimus. 
 
Šiuo metu atrodo, kad šiose su kitos kartos ES fondais susijusiose srityse svarbu: 
 

• plačiau diegti į rezultatus orientuoto biudžeto modelį ir išnagrinėti, kokie mechanizmai labiausiai tinka perduodant ES paramą 
gavėjams. Pavyzdžiui, ar galima daugiau nuveikti taikant faktiniais rezultatais pagrįstą finansavimą? Ar, turint omenyje naujus 
iššūkius, užduotys skirtingiems ES fondams dabar paskirstytos tinkamiausiai? 

• labiau centralizuoti finansines taisykles, taikomas pasidalijamam valdymui (labiausiai Europos struktūrinius ir investicijų fondus); 

• užtikrinti vienodą audito modelį; 

• paskubinti finansuojančių įstaigų sertifikavimą; 

• kiekvienos rūšies ES paramai, pvz., finansinėms priemonėms, nustatyti vienodus taisyklių rinkinius, kad būtų išvengta taisyklių 
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dubliavimosi; 

• labiau standartizuoti išlaidas ir projektų tipus; 

• rasti būdų, kaip lengviau vykdyti valstybės pagalbos taisykles naudojant struktūrinius ir investicijų fondus.  
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II. Biudžeto kontrolės komiteto klausimai 
 

Nr. Klausimas 

 Tolesni veiksmai, susiję su Komisijos prisiimtais įsipareigojimais 

1 
1. 

 
2014 m. spalio 2 d. Europos Parlamento Biudžeto, Biudžeto kontrolės ir Teisės reikalų komitetų viešojo klausymo posėdyje 
paskirtoji Komisijos pirmininko pavaduotoja Kristalina Georgieva teigiamai reagavo į kai kuriuos CONT komiteto narių 
nuogąstavimus ir klausimus, visų pirma dėl šių dalykų: visiško skaidrumo suteikiant ES lėšas, poreikio didinti valstybių 
narių įsipareigojimus įgyvendinant ES biudžetą, OLAF veiklos rezultatų gerinimo ir kaip užtikrinti sklandų ryšį su jo 
priežiūros komitetu, kovos su sukčiavimu, korupcija ir mokesčių slėpimu ir paramos valstybėms narėms dedant pastangas 
kovoti su organizuotu nusikalstamumu, ES viešųjų investicijų pridėtinės vertės Europai, ES agentūrų veiksmingumo, kaip 
geriau vertinti Sąjungos finansinės veiklos rezultatus ir teikti apie juos ataskaitas, įskaitant paskesnius veiksmus, kaip 
geriausia kontroliuoti finansinių taisyklių laikymąsi ir stebėti politinių tikslų įgyvendinimą, nacionalinių deklaracijų 
naudojimo, kaip sumažinti nereikalingas išlaidas, Europos investicijų žalingo poveikio perskirstant lėšas, kaip sutrumpinti 
reagavimo į pažeidimus laiką tobulinant ir įgyvendinant taisomąsias priemones, kaip pagerinti Komisijos ir Eurostato 
atliekamą valstybių narių BNP duomenų patikrinimą ir tradicinių nuosavų išteklių apsaugą sukčiavimo atvejais, ypač 
atsižvelgiant į neoficialiąją (šešėlinę) ekonomiką. Kiek G. Oettingeris ketina vykdyti jo pirmtakės prisiimtus įsipareigojimus? 

Visapusiškai užtikrinsiu tęstinumą, kiek tai susiję su biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos reikalavimų, kuriuos ankstesniais metais 
yra priėmusi Komisija, įgyvendinimu.  
 
Nuo 2014 m. Komisija jau turėjo keletą galimybių atsiskaityti Biudžeto kontrolės komitetui už pažangą ir veiksmus, kurių imtasi 
reaguojant į Europos Parlamento susirūpinimą. 
 
Apie pažangą informuota metinėse Komisijos ataskaitose Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tolesnių priemonių, susijusių su biudžeto 
įvykdymo patvirtinimu (plg. ataskaitą COM(2016) 674 final dėl tolesnių priemonių, susijusių su 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu). 
Komisija jau ėmėsi konkrečių priemonių įgyvendinti daugumą Europos Parlamento reikalavimų, pateiktų per 2014 m. biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą: dėl 88 reikalavimų imtasi naujų priemonių ir buvo tęsiamas su 227 reikalavimais susijusi veikla.   
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Buvo atsiskaitoma ir per klausymus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir kitaip keičiantis nuomonėmis Europos Parlamente, atsakant į 
klausimus raštu ir kai pirmininko pavaduotoja K. Georgieva ir kiti Komisijos nariai informuodavo kiekvienas apie savo atitinkamą sritį per 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą arba ad hoc.   
 
Glaudžiai bendradarbiaudama su Biudžeto kontrolės komitetu, Komisija pastaraisiais metais pasiekė svarbių laimėjimų, pavyzdžiui: 
 

- skaidrumo srityje Komisija pernai ėmėsi svarbių priemonių – liepos mėn. paskelbė vadinamąjį Vieną finansinių ataskaitų rinkinį. 
Jame pateikiama pagrindinė informacija veiklos rezultatų ir reikalavimų vykdymo klausimais; 

- kalbant apie veiklos rezultatus ir optimalų lėšų panaudojimą, tame dokumentų rinkinyje pateikta ir valdymo ir veiklos rezultatų 
ataskaita su informacija apie 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos programų pažangą ir naujausius 2007–2013 m. 
daugiametės finansinės programos programų rezultatų duomenis. Komisija toliau stengsis gerinti veiklos rezultatų kokybę; 

- kalbant apie atitiktį, devintus metus iš eilės patvirtinama, kad ES metinės ataskaitos parengtos tinkamai, be to, Europos Audito 
Rūmai nurodo, kad klaidų lygis sumažėjo nuo 4,4 proc. 2014 m. metinėje ataskaitoje iki 3,8 proc. 2015 m. metinėje ataskaitoje. Tai 
geras ženklas suinteresuotiesiems subjektams, rodantis, kad Komisijos ir valstybių narių pastangos sumažinti klaidų lygį neša 
vaisių; 

- kalbant apie OLAF veiklą, tarnyba nuo 2012 m. smarkiai reorganizuota siekiant pagerinti nepriklausomos tiriamosios veiklos 
rezultatus ir užtikrinti, kad kuo daugiau išteklių būtų skirta aktyviai kovai su sukčiavimu. Pastaraisiais metais OLAF tiriamąją 
veiklą vykdė daug geriau: tarnyba nagrinėjo bylas sparčiau, pradėjo ir baigė daugiau tyrimų nei kada nors anksčiau; 

- Komisija jau ėmėsi priemonių užtikrinti glaudų OLAF ir Priežiūros komiteto bendradarbiavimą, visų pirma, 2016 m. pasiūlydama iš 
dalies pakeisti Reglamentą Nr. 883/2013, kad būtų labiau užtikrintas Priežiūros komiteto sekretoriato nepriklausomumas;  

- svarbūs Komisijos strategijos stiprinti baudžiamąją teiseną ir kovoti su sukčiavimu prioritetai ir toliau yra įsteigti Europos 
prokuratūrą ir priimti direktyvą dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su sukčiavimu. 

 
Pateiktasis veiksmų sąrašas nėra baigtinis. Kalbant apie prevenciją plačiau, ES lėšų naudojimo supaprastinimas yra pagrindinė ES į 
rezultatus orientuoto biudžeto iniciatyvos dalis. 2014–2020 m. programavimo laikotarpio teisės aktuose numatyta daug supaprastinimo 
galimybių ir būdų mažinti administracinę naštą. Komisija taip pat aktyviai taiko priemones, kuriomis prireikus nutraukiami arba 
sustabdomi mokėjimai. 
 
Kalbant apie taisomąją veiklą, 2015 m. visa įgyvendintų finansinių pataisų ir susigrąžinimų suma siekė beveik 3,9 mlrd. EUR, o tai yra 
2,7 proc. visų atliktų mokėjimų. Be to, 2015 m. pabaigoje Komisija pirmą kartą paskelbė rizikos veikiamų sumų užbaigiant programą 
prognozę, t. y. konsoliduotą klaidų, likusių programų pabaigoje įgyvendinus visas taisomąsias priemones, įvertį. Tai padaryta atsižvelgiant 
į tai, kad kontrolės ciklas yra daugiametis ir apima daugiau nei vienus projektų finansavimo ir įgyvendinimo metus. 2015 m. rizikos 
veikiama suma užbaigiant programą svyravo nuo 0,8 proc. iki 1,3 proc., nelygu politikos sritis. 
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Kaip ir kolegos Komisijos nariai, esu tvirtai pasiryžęs siekti glaudaus bendradarbiavimo ir įgyvendinti veiksmus, dėl kurių susitarta per 
ankstesnių metų biudžetų patvirtinimo procedūrą.  

 

 
2. 

 
Pirmininko pavaduotoja Kristalina Georgieva pradėjo dirbti ties į rezultatus orientuoto biudžeto iniciatyva, kai pradėjo eiti 
Pirmininko pavaduotojos pareigas. Europos Parlamentas ir ypač Biudžeto kontrolės komitetas aktyviai parėmė jos 
pastangas ir laukia perėjimo prie labiau į rezultatus orientuoto ES biudžeto lėšų naudojimo. Ar, Jūsų nuomone, reikia skirti 
daugiau dėmesio veiklos rezultatams ir ar Jūs, už ES biudžetą atsakingas Komisijos narys, tęsite Pirmininko pavaduotojos K. 
Georgievos pastangas ir imsitės konkrečių veiksmų į rezultatus orientuotam biudžetui įgyvendinti? 
 
Tvirtai remiu ES į rezultatus orientuoto biudžeto iniciatyvą. Narystės mūsų Sąjungoje vertė ginčijama labiau nei kada nors anksčiau. 
Teigiamas ES biudžeto poveikis žmonėms ir bendruomenėms labai konkrečiai parodo mūsų institucijų vertę. Riboti viešieji ištekliai ir vis 
dažnėjančios nemažo masto ekstremaliosios situacijos privertė siekti geresnių veiklos rezultatų. Per pastaruosius dvejus metus europinė į 
rezultatus orientuoto biudžeto iniciatyva padėjo pasinaudoti dabartinei daugiametei finansinei programai numatyto ES biudžeto veiklos 
rezultatų plano galimybėmis tam, kad nesiliaujant laikytis reikalavimų rezultatai taptų geresni.  
 
Į rezultatus orientuoto biudžeto sudarymo srityje vyko laipsniška, bet reikšminga pažanga. Lyginant su tarptautine praktika matyti, kad ES 
biudžeto veiklos plano sistema yra labai išplėtota ir suderinta su geriausia tarptautine patirtimi: ji sukurta taip, kad biudžeto valdymo 
institucija būtų reguliariai informuojama apie veiklą ir rezultatus. Kur tinka, ji teikia galimybę sudarant biudžetą tiesiogiai atsižvelgti į 
veiklą. Pavyzdys – veiklos lėšų rezervas Sanglaudos fonde. Siekiant, kad Parlamentas gautų geresnę informaciją apie veiklą, atsiskaitymas 
už veiklos rezultatus šiemet racionalizuotas ir supaprastintas. 2016 m. paskelbtame Vieno finansinių ataskaitų rinkinyje pirmą kartą 
pateikta ES biudžeto metinė valdymo ir veiklos rezultatų ataskaita. Ji ne tik užtikrina didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, bet ir geriau 
atskleidžia informaciją apie ES biudžeto lėšomis pasiektus rezultatus.  
 
Taip pat svarbus į rezultatus orientuoto biudžeto darbotvarkės laimėjimas – efektyvi kontrolė padėjo pagerinti reikalavimų laikymosi 
rodiklius. Todėl paskutinėje Europos Audito Rūmų metinėje ataskaitoje užfiksuotas mažesnis labiausiai tikėtinas klaidų lygis. Komisija šią 
informaciją papildo kontrolės efektyvumo per programų įgyvendinimo laikotarpį įverčiu naudodama rizikos veikiamų sumų užbaigiant 
programą rodiklį.  
 
Trečiasis aspektas susijęs su tęstine supaprastinimo veikla. Kai taisyklės paprastesnės, didėja ir kontrolės, ir programos efektyvumas. 
2016 m. Komisijos paskelbta daugiametės finansinės programos peržiūra buvo parengta pagal į rezultatus orientuoto biudžeto principus. Tą 
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patį galima pasakyti ir apie 2017 m. biudžeto pasiūlymą, kuris buvo papildytas informacija apie programų veiklos rezultatus pagal 
skirtingas biudžeto išlaidų kategorijas.  
 
Galiausiai, ES biudžetas rengiamas su informacija apie veiklos rezultatus siekiant atskaitomybės ne tik biudžeto valdymo institucijai, bet ir 
įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, o svarbiausia – Europos mokesčių mokėtojams. Į rezultatus orientuoto biudžetas reiškia, kad 
veiklos rezultatų informacija pritaikoma prie suinteresuotųjų subjektų. Todėl ketinu toliau kasmet rengti į rezultatus orientuoto biudžeto 
konferencijas. Eidamas dabartines už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingo Komisijos nario pareigas, patyriau, kaip 
svarbu suburti suinteresuotuosius subjektus ir kaip tai gali sustiprinti ES institucijų vaidmenį. Susidariau įspūdį, kad į rezultatus orientuoto 
biudžeto konferencijos pagerino politinį dialogą apie ES biudžeto veiklos rezultatus ir padėjo tobulinti ir rengti daugiametės finansinės 
programos peržiūrą. Ekspertų posėdžiuose į rezultatus orientuoto biudžeto sudarymo klausimais, organizuotuose su Europos institucijų 
atstovais, specialistai dalijosi vertinga analize apie į rezultatus orientuoto biudžeto įgyvendinimą. Jie padėjo telkti bendras žinias apie 
geriausią veiklos įgyvendinimo patirtį ir suvokti drausmės, atskaitomybės ir pasitikėjimo stiprinimo sąsajas. O plačiajai visuomenei 
parengta ES rezultatų programėlė, kuria naudojantis galima susipažinti su daugeliu projektų visoje Sąjungoje ir taip gauti prieinamos 
informacijos apie ES biudžeto lėšomis pasiektus rezultatus. 
 
Esu pasiryžęs toliau siekti, kad biudžetas būtų sudaromas pagal veiklą ir konkrečiomis priemonėmis orientuojamas į rezultatus, kad 
sumažėtų dabartinio veiklos rezultatų plano sudėtingumas, o veiklos rezultatų informacija būtų naudojama optimaliai. Per du pastaruosius 
metus sukaupta vertinga į rezultatus orientuoto biudžeto iniciatyvos patirtis padės rengti naują daugiametę finansinę programą ir, be kita 
ko, naujos kartos programų biudžetą sudaryti pagal planuojamus rezultatus. Šiame kontekste ir toliau tikslinga telkti dėmesį į sritis, kuriose 
teikiame finansavimą, ES biudžeto investavimo ir jo rezultatų vertinimo būdus ir tai, kaip informuojame apie pasiektus rezultatus.  

 
 

 
3. 

 
Valstybių narių pateiktų duomenų patikimumas 
 
Valstybių narių pateiktų duomenų patikimumas Keliose metinėse ataskaitose Europos Audito Rūmai pažymėjo, kad būtų galima gerinti 
pasidalijamojo valdymo duomenų, kuriuos valstybės narės teikia Komisijai, tikslumą. Ar, Jūsų nuomone, Komisija galėtų padaryti 
daugiau, kad pagerintų padėtį? Kaip Jūs, už biudžetą atsakingas Komisijos narys, spręsite šią problemą? 

Duomenys, kuriuos valstybės narės pateikia Komisija pagal pasidalijamojo valdymo taisykles, parodo nacionaliniu lygmeniu atliktų patikrų 
ir auditų rezultatus. Gauti duomenys apima visas aptiktas klaidas. Taigi nepriklausomos audito institucijos ir sertifikavimo įstaigos praneša 
apie valdymo ir kontrolės sistemų silpnąsias puses. Komisija, kuriai pavesta priežiūros funkcija, nuolat pastoviai dirba su valstybėmis 
narėmis, kad padėtų joms tobulinti kontrolės sistemų efektyvumą. Jos to gali siekti pasinaudodamos veiksmų planais, kuriuos atidžiai stebi 
Komisijos tarnybos. Problemos, kurios taikant prevencinius mechanizmus nebuvo pašalintos pirminiame etape, gali būti sprendžiamos 
taisomosiomis priemonėmis, kuriomis naudojasi Komisija, kad apsaugotų ES biudžetą (mokėjimų nutraukimas ir sustabdymas, finansinės 
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pataisos). 
 
Taigi Komisija toliau teiks rekomendacijas, patarimus ir paramą valstybėms narėms, kad jos toliau tobulintų ir konsoliduotų savo sistemas. 
Pasidalijamojo valdymo srityje, be kita ko, bus tvirtinami Komisijai teikiami audito institucijų ir sertifikavimo įstaigų duomenys. 
 
 
Visi šie klausimai taip pat buvo apsvarstyti per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą su atitinkamais Komisijos nariais, o jie, esu 
įsitikinęs, pateikė visus prašytus paaiškinimus. 
 
Užtikrinsiu, kad Biudžeto generalinis direktoratas toliau teiktų rekomendacijas, kaip generaliniams direktoratams patikimai ir nuosekliai 
teikti valstybių narių duomenis metinėse veiklos ataskaitose, o prireikus – atlikti reikiamą koregavimą.  

 
 
 

4. 

 
Finansų valdymo gerinimas siekiant užtikrinti sanglaudą 
 
Sanglaudos politikos išlaidas kontroliuojančio Komisijos nario užduotis turėtų būti ne tik nustatyti pažeidimus ir taikyti sankcijas. Jis 
turėtų rinkti informaciją apie pažeidimų priežastis ir duomenis apie sukauptą gerąją patirtį. Taigi kokius sprendimus siūlytumėte, ypač 
tais atvejais, kai esama su sukčiavimu nesusijusių pažeidimų, siekiant valdyti ir naudoti sanglaudos politikos lėšas? 

Sutinku, kad Komisija turėtų užtikrinti ES biudžeto apsaugą ne tik taisomosiomis, bet ir prevencinėmis priemonėmis. 
  
Sanglaudos politikos srityje Komisija jau ėmėsi tokių prevencinių veiksmų, kurie padeda išvengti klaidų.  
 
Ji padėjo valstybėms narėms: teikė rekomendacijas, rengė gerosios patirties mainus, mokymus ir seminarus, kūrė naujas priemones. Tai, 
pavyzdžiui, patikrų kontroliniai sąrašai, kurie nuolat siunčiami nacionalinėms audito institucijoms, ir IT duomenų gavybos priemonė 
(Arachne), kuri padeda išvengti sukčiavimo rizikos ir ją aptikti, o ypač tinka viešųjų pirkimų korupcijai nustatyti.  
 
Ypač daug dėmesio skirta viešiesiems pirkimams ir valstybės pagalbos taisyklių laikymuisi. Šiuo klausimu inicijuoti veiksmų planai, 
kuriuos kartu įgyvendina skirtingi generaliniai direktoratai. Taip siekiama pašalinti klaidų priežastis. Komisija labai skatino taikyti 
supaprastintą išlaidų apmokėjimą, nes juo naudojantis sunkiau padaryti klaidų. 
 
Siekdamos padėti valstybėms narėms patobulinti savo administracinius gebėjimus, Komisijos tarnybos vykdė tikslinę veiklą. Štai keli 
įgyvendinti ar tebevykdomi veiksmai:  
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- programas valdančių institucijų tarpusavio keitimasis praktine patirtimi (TAIEX REGIO PEER 2 PEER); 
 

- strateginė mokymo apie naujo reglamento įgyvendinimą programa valdymo, sertifikavimo ir audito institucijoms ir tarpinėms 
įstaigoms; 
 

- kompetencijos metmenys siekiant veiksmingo ERPF ir Sanglaudos fondo valdymo ir veiklos įgyvendinimo; 
 

- specialūs seminarai daugumoje suinteresuotų valstybių narių apie efektyvių ir proporcingų kovos su sukčiavimu ir korupcija 
priemonių įgyvendinimą siekiant padidinti rizikos suvokimą ir supratimą, kad prevencinės priemonės yra įmanomos; 

 
- bandomieji sąžiningumo paktai bendradarbiaujant su „Transparency International“.  

 
Bendros Komisijos ir valstybių narių pastangos duoda vaisių. 2015 m. ataskaitoje Europos Audito Rūmai nurodė, kad nuo 2009 m. jų 
audituose nustatytas 2007–2013 m. programavimo laikotarpio klaidų lygis yra gerokai žemesnis negu 2000–2007 m. programavimo 
laikotarpio.  
Stengsimės, kad nuo pat pradžių klaidų lygis būtų mažesnis ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu: įvesime naują patobulintą 
patikinimo modelį, labiau skatinsime valstybes nares vengti klaidų ir jas ištaisyti. Pavyzdžiui, Komisija turi skirti finansinių klaidų 
ištaisymą tais atvejais, kai nacionalinės valdžios institucijoms nepavyksta nustatyti rimtų trūkumų valdymo ir kontrolės sistemose. 
Komisija toliau padės valstybėms narėms įgyvendinti tas naujas sistemas ir skatins taikyti supaprastinimo priemones, tokias kaip 
supaprastintas išlaidų apmokėjimas. 
 
 

  
Neseniai G. Oettingerio paskelbti pareiškimai 
 

 
5. 

 
2016 m. spalio 26 d. Hamburge Komisijos narys G. Oettingeris pasakė kalbą, kurioje aiškiai ar numanomai pateikė diskriminacinio 
pobūdžio pastabų apie kinus, moteris ir LGBTI asmenis. Į būsimą portfelį bus įtraukti žmogiškieji ištekliai. Ar Komisijos narys galėtų 
paaiškinti, kaip jis skatins didesnę žmogiškųjų išteklių įvairovę, visų pirma kalbant apie etnines mažumas, moteris ir LGBTI asmenis, ir 
atkurs pasitikėjimą juo šioje srityje? 
 
Labai apgailestauju, kad sakydamas kalbą pavartojau žodžius, kurie galėjo įžeisti žmones. To nesiekiau. Esu tvirtai įsitikinęs, kad įvairovė 
reiškia stiprybę ir yra neatsiejama Europos projekto vertybė. Savo politinėje karjeroje, ypač Europos institucijose nuolat patiriu, kad 
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pagarba žmonėms, kurie yra kitokie, ir mokymasis, kaip įvairovė gali praturtinti mūsų suvokimą.  

Viešoji administracija visoje Europoje turi labiau derintis prie žmonių, kuriems tarnauja, ir atspindėti įvairialypę sudėtingą visuomenę, 
kurioje gyvename. Esu įsitikinęs, kad Europos Komisija neturėtų būti išimtis. Kaip nuolat kinta visuomenė, taip nuolat turi kisti mūsų 
darbo Komisijoje būdas. Laikau prioritetu pasiekti, kad mūsų darbuotojai būtų skirtingi ir turėtų lankstumo ir kad kuo labiau panaudotume 
visus mūsų talentus, iš kiekvieno pagal galimybes.  

Nuo 1988 m. Komisija skelbė veiksmų programas, skirtas užtikrinti vienodas galimybes, iš pradžių labiausiai siekdama lyčių įvairovės. 
Šiuo aspektu Europos Komisija pasiekė nemažų laimėjimų. Dabar tarp mūsų darbuotojų gerokai daugiau moterų – šiuo metu jos sudaro 
maždaug 55 proc. visų darbuotojų. 

Tačiau laikausi nuomonės, kad Komisijai, kaip teisės aktų, kuriais siekiama užtikrinti lygias Europos piliečių galimybes, iniciatoriai ir 
prižiūrėtojai, tenka ypatinga atsakomybė, ir džiaugiuosi, kad Parlamentas šiems klausimams yra atidus. Ketinu užtikrinti, kad Komisijos 
rezultatai įvairovės ir įtraukties srityje būtų vieni geriausių.  

Artimiausiais mėnesiais ketinu pristatyti komunikatą dėl įvairovės ir įtraukties, kuriame bus išdėstyti pagrindiniai veiksmai, kuriuos 
Komisija planuoja įgyvendinti siekdama didesnės savo darbuotojų įvairovės ir geresnės jų įtraukties iki 2019 m. Užtikrinsiu ne tik tai, kad 
komunikatas būtų skubiai parengtas, bet ir kad pasiūlytos priemonės, kai įsigalios, būtų iki galo įgyvendintos. 

Trumpai tariant, kai mūsų darbuotojų darbo aplinka palanki įvairovei ir įtraukčiai, Komisijos rezultatai gerėja. Spręsti ne pagal pareiškėjo 
ar darbuotojo talentus ir nuopelnus, bet pagal jo lytį, lytinę orientaciją, rasę, odos spalvą, etninę ar socialinę kilmę ir pan. ne tik prieštarauja 
Tarnybos nuostatams, bet ir prasilenkia su bet kokia organizacijos logika. Todėl norint pritraukti geriausių darbuotojų ir suteikti geriausias 
paslaugas labai svarbu puoselėti įvairovę ir sukurti tokią įtraukią aplinką. Juk nepamirškime, kas yra pagrindiniai suinteresuotieji subjektai 
– tai Europos piliečiai, kuriems atstovaujame ir kurių pasitikėjimą siekiame išlaikyti. Jei atspindėsime Europos įvairovę ir panaudosime 
visą savo potencialą, mūsų piliečiai pajus ryšį su darbu, kurį atliekame, ir būsime geriau pasirengę suvokti kiekvieno poreikius ir į juos 
atsiliepti. 

Negana laikytis būtiniausių reikalavimų, esu pasirengęs įvairovės vertybes ir įtrauktį iki galo integruoti į Komisijos darbo kultūrą. Turime 
siekti darbo kultūros, kurioje niekas neturėtų jausti poreikio slėpti kurios nors savo tapatybės dalies iš baimės būti diskriminuojamam. 
Labai svarbu didinti sąmoningumą įvairovės ir įtraukties klausimais. Tačiau svarbu ir ištaisyti klaidas, todėl pritarsiu tam, kad nustačius 
diskriminavimo, nelygybės ar netolerancijos atvejų būtų sistemingai imtasi priemonių.  
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Mano prioritetas taip pat bus tikslas, kurį kadencijos pradžioje nustatė Pirmininkas – 2019 m. 40 proc. vadovų turi būti moterys. Jau 
pasiekėme nemažą pažangą. Ypač padidėjo moterų, kurios aukščiausiojo lygio vadovai, nuošimtis. Tačiau gerai suprantu, kad dar reikia 
daug nuveikti, kol pasieksime 40 proc. tikslą. Planuoju atidžiai stebėti, kaip siekiama 40 proc. tikslo, ir užtikrinti, kad Komisijos tarnybos 
veiksmingai padėtų jo siekti. Taip pat matau, kad reikia visapusiškai panaudoti turimus moterų talentus ir didinti skaičių moterų, kurios 
siekia vidurinės ir aukščiausios grandies vadovo pareigų. To bus siekiama, pavyzdžiui, mokymo kursais, mentorystės ir lankstaus darbo 
grafiko schemomis.  

 
 

6. 
 
Nediskriminavimas ir lygybė yra pagrindinės Europos vertybės, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga. Europos Komisija 
turi remti ir ginti šias vertybes siekdama visu savo darbu ir per vidaus valdymo ir žmogiškųjų išteklių politiką užtikrinti 
visos Europos Sąjungos patikimumą ir teisėtumą. Pažeidžiamų grupių apsauga nuo neapykantos, diskriminacijos ir smurto 
Europos Komisijoje yra būtina.  
 
Kaip, ateityje taikydama elgesio kodeksą, Komisija ketina užtikrinti ir kokiomis priemonėmis Komisija gali skirti sankcijas 
Komisijos nariams ar darbuotojams, kurie skleidžia rasistines ar neapykantą, įskaitant homofobiją ir transfobiją, 
kurstančias kalbas? Kaip Komisija ketina užtikrinti, kad Komisijos nariai ir Europos Komisijos darbuotojai laikytųsi Europos 
vertybių, pavyzdžiui, įtvirtintų Pagrindinių teisių chartijoje? 
 
Ar skirdama už žmogiškuosius išteklius atsakingą Komisijos narį Komisija prisiims aiškų įsipareigojimą patvirtinti Europos 
Komisijos darbuotojų vidaus politiką, kuria būtų visapusiškai užtikrinamas nediskriminavimas dėl bet kokių ES sutartyse ir 
teismo praktikoje nurodytų priežasčių, skatinama įvairovė ir taip kuriama iš tikrųjų įtrauki darbo vieta visiems, įskaitant 
LGBTI asmenis? 
 
Kaip Europos Komisija ketina reformuoti savo darbuotojų vidaus politiką, kad užtikrintų visapusiškai įtraukią darbo vietą 
visiems, įskaitant LGBTI asmenis? 
 
Visiškai pritariu nuomonei, kad nediskriminavimas ir lygybė yra vienos iš pagrindinių Europos vertybių, kuriomis grindžiama Europos 
Sąjunga. Komisija jau priėmė šias vertybes ginančius teisės aktus, tačiau ketinu padaryti daugiau. Komisijos nariai yra įsipareigoję remti 
Europos vertybes. Priimdami įgaliojimus, Komisijos nariai Teisingumo Teisme iškilmingai prisiekia gerbti ES sutartis ir ES pagrindinių 
teisių chartiją, vykdyti savo pareigas visiškai nepriklausomai ir bendrų Sąjungos interesų labui ir vykdyti savo įsipareigojimus per savo 
kadenciją ir jai pasibaigus. Pirmininkas J.-C. Junckeris ne kartą priminė, kad visa Komisijos narių kolegija yra tvirtai politiškai 
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įsipareigojusi užtikrinti pagarbą Chartijai ir jos laikymąsi visose ES politikos srityse, už kurias atsakinga Komisija. 

Kalbant apie galimas sankcijas, susijusias su Komisijos narių pareigomis, verta pažymėti, kad reaguoti į tokias situacijas jau leidžia 
galiojanti teisinė sistema: 

- Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 6 dalyje ir Komisijos narių elgesio kodekso 2.1 skirsnyje numatyta, kad Pirmininkui 
paprašius Komisijos narys privalo atsistatydinti. Be to, jei Europos Parlamentas paprašo Komisijos pirmininko pareikšti nepasitikėjimą 
konkrečiam Komisijos nariui, pagal pagrindų susitarimą Pirmininkas privalo arba pareikalauti atsistatydinimo arba paaiškinti, kodėl 
atsisako tai padaryti; 

- Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 245 ir 247 straipsniuose numatyta, kad rimto pažeidimo atveju Teisingumo Teismas, 
Tarybai ar Komisijai kreipusis, gali nuspręsti Komisijos narį arba atstatydinti, arba atimti jam teisę į pensiją ar kitas išmokas; 

- Komisija gali viešai pareikšti nepritarimą nedidelių pažeidimų, dėl kurių veikiausiai nebus kreiptasi į Teisingumo Teismą, atveju.  

Komisija dirba laikydamasi aiškios Tarnybos nuostatais apibrėžtos teisinės sistemos, ir jos darbą gali svarstyti Teisingumo Teismas. Ji 
privalo visapusiškai įgyvendinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. 

Pamatinės nediskriminavimo vertybės yra įtvirtintos Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo, Pagrindinių teisių chartijoje ir Tarnybos 
nuostatuose. Konkrečiai, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 10 straipsniu Komisija įpareigojama integruoti nediskriminavimą į visas 
politikos sritis, įskaitant žmogiškųjų išteklių politiką. 

Tačiau ketinu papildyti šią teisinę sistemą vidaus taisyklėmis, kuriose būtų konkrečiai išdėstyta, kaip organizacijoje reikėtų taikyti nuo 
Europos integracijos neatsiejamas lygių galimybių ir nediskriminavimo vertybes. Todėl planuoju priimti komunikatą dėl įvairovės ir 
įtraukties.  

Greta komunikate nurodytų reglamentavimo priemonių, griežtas nediskriminavimo principo laikymasis bus taip pat užtikrintas įvairiais 
sąmoningumo ugdymo renginiais ir sistemingai imantis priemonių nustačius diskriminavimo, nelygybės ar netolerancijos atvejų. 

Komisijos nariai ir darbuotojai turi teisę į saviraiškos laisvę. Suprantama, viešojo intereso labui reikia tai teisei taikyti tam tikrus teisėtus 
apribojimus, susijusius su lojalumo, nešališkumo ir diskretiškumo prievolėmis. 

Rasistinės ar neapykantą, įskaitant homofobiją ir transfobiją, kurstančios kalbos turi būti griežtai pasmerktos ir su jomis turi būti kovojama. 
Komisija turėtų ne tik didinti savo darbuotojų sąmoningumą, kaip reikia laikytis etinių įsipareigojimų, ir vykdyti prevenciją nuolatinėmis 
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informavimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijomis. Jei darbuotojai nesilaiko taisyklių, ji turėtų taikyti ir įtikinamas atgrasomąsias 
drausmines priemones.   

Komisijų narių pareigos ir sankcijų galimybė nurodytos Sutartyje (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 245 ir 247 straipsniai) ir 
paaiškinto Komisijos narių elgesio kodekse. Darbuotojų atžvilgiu Tarnybos nuostatuose numatyta nemažai galimų sankcijų už netinkamą 
elgesį: nuo administracinio įspėjimo iki tarnybinės kategorijos sumažinimo, o pačiais rimčiausiais atvejais – atleidimas iš darbo ir (arba) 
teisių į pensiją sumažinimas. Komisija turi atskirą padalinį (Tyrimų ir drausmės biuras), kuris svarsto atvejus, kai darbuotojai įtariami 
pažeidę savo įsipareigojimus. Sankcijos skiriamos po išsamių procedūrų, kuriose tinkamai užtikrinamos teisės į gynybą.  

Nediskriminavimo principas visapusiškai galioja Komisijoje dirbantiems LGBTI asmenims. Tą principą visiškai atitinka dabar galiojanti 
teisinė sistema: tiek jos formuluotės, tiek jos taikymo būdas. Kaip minėta, Komisijos darbo aplinka turėtų iš tikrųjų būti įtrauki, ir niekas 
neturėtų jausti poreikio slėpti kurios nors savo tapatybės dalies iš baimės būti diskriminuojamam. Gerai suprantu Komisijoje dirbančių 
LGBTI asmenų nerimą ir pasižadu juos išklausyti ir paremti, konkrečiai per reguliarius pokalbius su LGBTI asociacijomis.  

 
 

7. 
 
Atsižvelgiant į vykstančias aktyvias derybas su Kinija, be kita ko, dėl kelių sudėtingų ir keblių dokumentų, ar, Jūsų nuomone, 
kraštutiniais ksenofobiškais Europos Komisijos nario komentarais apie Kinijos derybininkus konstruktyviai prisidedama 
prie ES derybinės pozicijos? 
 
Nė vienas mano pareiškimas tikrai nepadarė jokio poveikio deryboms su Kinija. Leiskite pabrėžti: labai apgailestauju, kad mano kalba 
sudarė nepagarbos Kinijos žmonėms įspūdį. 

Per visą darbo Komisijoje laikotarpį ir anksčiau, kai ėjau įvairias pareigas Badeno-Viurtembergo žemėje, labai domėjausi Kinijos Liaudies 
Respublikos ūkio plėtra ir rodžiau pagarbą Kinijos ūkio dinamikai. Vaisingai bendravau su Kinijos Liaudies Respublikos atstovais ir 
Kinijos įmonėms, be kita ko, lankydamasis Pekine. Aktyviai prisidėjau prie ES ir Kinijos dialogo ir visada pabrėžiau, kad Kinija yra 
partneris ir rimtas konkurentas. Derybos su Kinija turi atnešti abipusės naudos. Todėl siekiau vienodų sąlygų užsienio investicijoms: 
Kinijos įmonėms turėtų būti leisti įsigyti Europos įmones, o Europos įmonėms turėtų būti leista Kinijos įmones.  
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8. 

 
Ar dėl šio incidento Kinijos misijos ES vadovui išsiuntėte oficialaus atsiprašymo raštą ir, jei taip, ar CONT komiteto nariai galėtų 
susipažinti su šiuo dokumentu? 
 
Apgailestavau, kad sakydamas kalbą pavartojau žodžius, kurie sukėlė nemalonių jausmų ir galėjo net įžeisti žmones. To aš nesiekiau ir 
atsiprašiau. Oficialių raštų nesiunčiau. 
 
 
 

  
Santykiai su lobistais  
 

 
9. 

 
2016 m. gegužės 18 d. Komisijos narys G. Oettingeris skrido iš Briuselio į Budapeštą privačiu Klauso Mangoldo, Vokietijos 
verslininko ir lobisto, lėktuvu. Nors Komisijos Pirmininkas pareiškė, jog skrydis nebuvo susitikimas, kuriam taikomos ES 
etikos ir skaidrumo taisyklės, ar Komisijos narys galėtų paaiškinti, kaip jis pats vertina šį atvejį, ypač kadangi sunku 
patikėti, kad visi pokalbiai per dviejų valandų trukmės kelionę su K. Mangoldu nebuvo susiję su Komisijos darbu. Ar 
galėtumėte nurodyti elgesio kodekso dalį, pagal kurią kelionės kartu su neregistruotais lobistais nelaikomos „susitikimais“? 
Be to, ar galėtumėte pateikti išsamų kitų bendravimo su lobistais atvejų, kurie, Jūsų nuomone, nelaikomi „susitikimais“, 
sąrašą? Kokių veiksmų ėmėsi Komisijos narys, kad ateityje išvengtų interesų konfliktų? 
 
Europos Komisija bendrauja su įvairiomis tam tikriems interesams atstovaujančiomis grupėmis ir organizacijomis. Priimant sprendimus 
teisėta ir būtina užtikrinti, kad ES politika atitiktų tikruosius piliečių poreikius. Sprendimai turi būti priimami skaidriai, kad tikrinimą būtų 
galima atlikti tinkamai, o ES institucijos prisiimtų atsakomybę. 
 
Komisijos narių elgesio kodekse susitikimo apibrėžties nepateikta. Tačiau „susitikimo“ sąvoka apibrėžta Komisijos sprendimo 
C(2014) 9051 2 straipsnio a punkte: „susitikimas – dvišalis susitikimas, surengtas organizacijos ar savarankiškai dirbančio asmens arba 
Komisijos nario ir (arba) jo kabineto nario iniciatyva siekiant aptarti su Sąjungos politikos formavimu ir įgyvendinimu susijusį klausimą. 
Ši sąvoka neapima susitikimų, rengiamų įgyvendinant Sutartimis ar Sąjungos aktais nustatytas administracines procedūras, patenkančias į 
Komisijos nario tiesioginės atsakomybės sritį, taip pat vien tik privataus ar socialinio pobūdžio arba spontaninių susitikimų“.  
 
Bendravimas su lobistais turi būti vertinamas atsižvelgiant į šią apibrėžtį, siekiant nustatyti, kurie konkretūs atvejai į ją nepatenka. 
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Aptariamu atveju prašymo surengti susitikimą nepateikė nei pats K. Mangoldas, nei aš. Transporto priemonę parūpino Vengrijos valdžios 
institucijos. 
 
 

 
10. 

 
Ar patikrinote, ar skrydžio iš Briuselio į Budapeštą privačiu lobisto lėktuvu kaina atitinka standartinę leistinos dovanos 
150 EUR vertę? 
 
Remiantis Elgesio kodeksu, „svetingumo ženklu nelaikomas Komisijos narių kvietimas dalyvauti renginiuose, kuriuose jie atstovauja 
institucijai“. Į oficialią komandiruotę Budapešte vykau kaip Komisijos narys, o transporto priemonę pasiūlė Vengrijos Vyriausybė. Taigi, 
transporto priemonė buvo susijusi su oficialia komandiruote ir negali būti laikoma piniginės naudos duodančia dovana. 
 
 

 
11. 

 
2016 m. gegužės 18 d. Güntheris Oettingeris skrido į Budapeštą privačiu neregistruoto lobisto Klauso Mangoldo lėktuvu į 
konferenciją dėl automatiškai vairuojamų automobilių. Susitikimas ir kelionė su K. Mangoldu nebuvo įtraukta į jo 
kalendorių.  
 
Komisijos atstovo spaudai Margaričio Schino teigimu, K. Mangoldas nesidomi skaitmeniniais klausimais, tad tai nebuvo 
lobistinis susitikimas. Vengrijos vyriausybė tvirtina, kad K. Mangoldo buvo paprašyta padėti organizuoti konferenciją dėl 
skaitmeninių automobilių, tad akivaizdu, kad jo interesai susiję su G. Oettingerio portfeliu.  
 
Iš vaizdo įrašų ir nuotraukų matyti, kad gegužės 19 d. K. Mangoldas ir G. Oettingeris kartu lankėsi konferencijoje dėl 
automatiškai vairuojamų automobilių Budapešto technikos universitete. 
 
Vengrijos vyriausybė tvirtina, kad K. Mangoldo buvo paprašyta padėti organizuoti konferenciją dėl skaitmeninių 
automobilių. Kodėl Komisija tai paneigė? 
 
Jeigu K. Mangoldo nedomina skaitmeniniai klausimai, kodėl jis dalyvavo susitikime su V. Orbanu? 
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Aptariant kokias temas būtinai reikėjo K. Mangoldo dalyvavimo? Ar galėtumėte nurodyti, kaip Margaričio Schino 
pareiškimas dera su 2014 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimo dėl informacijos apie Komisijos generalinių direktorių ir 
organizacijų ar savarankiškai dirbančių asmenų susitikimus skelbimo (C(2014) 9048) 1 straipsniu? 
 
Kaip G. Oettingeris renkasi jo kuruojamoje srityje nedirbančius bendrakeleivius? 
 
Kaip nurodė Vengrijos Vyriausybė, K. Mangoldas konsultuoja įvairiais klausimais, be kita ko, dėl konferencijų. Kvietimą dalyvauti 
konferencijoje man atsiuntė Vengrijos ekonomikos ministras Mihály Varga – tai rodo, kad atsakomybę už konferenciją prisiėmė Vengrijos 
Vyriausybė. K. Mangoldas konsultavo Vengrijos Vyriausybę konferencijos organizavimo klausimu. 
 
Kadangi K. Mangoldas nebuvo Komisijos delegacijos narys, su jo dalyvavimu susiję klausimai turėtų būti keliami Vengrijos Vyriausybei. 
 
Remiantis Komisijos sprendimu C(2014) 9051, „Komisijos nariai [...] viešai skelbia informaciją apie visus savo ir savo kabineto narių 
susitikimus su organizacijomis ar savarankiškai dirbančiais asmenimis, kuriuose aptariami su Sąjungos politikos formavimu ir 
įgyvendinimu susiję klausimai“. Susitikimas apibrėžtas kaip „dvišalis susitikimas, surengtas organizacijos ar savarankiškai dirbančio 
asmens arba Komisijos nario ir (arba) jo kabineto nario iniciatyva siekiant aptarti su Sąjungos politikos formavimu ir įgyvendinimu susijusį 
klausimą“. K. Mangoldas neprašė surengti susitikimo su ES politikos formavimu ir įgyvendinimu susijusiems klausimams aptarti. Aš 
K. Mangoldo irgi neprašiau surengti susitikimo tokiems klausimams aptarti. 
 
Kelionei į Budapeštą reikalingą transporto priemonę pasiūlė Vengrijos Vyriausybė. Todėl bendrakeleivių nesirinkau. Apskritai nesirenku 
jokių bendrakeleivių (išskyrus savo darbuotojus), nesvarbu, ar jie dirba mano kuruojamoje srityje, ar ne. 
 
 

 
12. 

 
Dalyvavęs daugiau kaip 270 susitikimų su verslo atstovais iš visų 336 lobistinių susitikimų nuo 2014 m. gruodžio mėn., 
Komisijos narys G. Oettingeris pagal susitikimų su pramonės lobistų organizacijomis skaičių akivaizdžiai lenkia kitus 
Komisijos narius. Susitikimų su NVO dalis yra mažesnė nei 10 proc. Kaip Komisijos narys G. Oettingeris ketina užtikrinti 
subalansuotą bendravimą su įvairiomis suinteresuotųjų subjektų grupėmis jam einant naująsias pareigas? 
 
Pernelyg dažnai tvirtinama, kad ES institucijos neįsiklauso, kas rūpi paprastiems piliečiams ir įmonėms. Bendrauju su įvairiomis tam 
tikriems interesams atstovaujančiomis grupėmis, asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir įmonėmis. Priimant sprendimus 
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teisėta ir būtina užtikrinti, kad ES politika būtų proporcinga, duotų papildomos naudos ir atitiktų tikruosius piliečių poreikius. Susitikimų 
skaičius anaiptol nerodo, kad Komisijai daroma tam tikro masto įtaka priimant sprendimus, nes savo pareigas einu visiškai nepriklausomai, 
vadovaudamasis bendraisiais Sąjungos interesais. Antai susitikimai su verslo atstovais buvo nepaprastai svarbūs siekiant paskatinti 
skaitmeninti Europos pramonę ir padėjo geriau informuoti įvairių jos sektorių atstovus apie tai, kaip svarbu persitvarkyti ir naudotis 
bendrosios skaitmeninės rinkos teikiamomis galimybėmis norint išlikti konkurencingiems. Sprendimai turi būti priimami skaidriai ir taip, 
kad tikrinimą būtų galima atlikti tinkamai. 
 
Kadangi mano portfeliui priklauso įvairūs klausimai, į registrą įrašyti susitikimai atspindi pusiausvyrą tarp tų, kuriuos surengti prašiau aš, ir 
tų, kuriuos surengti prašė kiti. NVO neprašė surengti tiek susitikimų, kiek prašė asociacijos ir įmonės. Tačiau, kai tik galėdavau, 
skaitmeninimo klausimus aptardavau su vartotojų organizacijomis, NVO arba interneto bendruomenės atstovais. 
 
Eidamas naująsias pareigas ketinu bendrauti su įvairiomis interesų grupėmis ir įsiklausyti, kas rūpi visiems visuomenės nariams ir 
ekonomikos dalyviams. Esu pasirengęs, laikydamasis visų šiuo metu galiojančių taisyklių, susitikti su organizacijomis ir NVO, kai tik 
galėsiu ir kai numatytas susitikimas bus aktualus. 
 

 
 

13. 
 
Biudžeto portfelis, kuriam anksčiau vadovavo Komisijos narė Kristalina Georgieva, buvo portfelis, kuris pritraukė 
mažiausiai lobistų dėmesio, kalbant apie surengtų aukšto lygio susitikimų skaičių. Anksčiau Komisijos narys G. Oettingeris 
buvo pagarsėjęs tuo, kad susitikdavo su lobistų grupėmis su jo portfeliu nesusijusiais klausimais (pvz., susitikimai su VW dėl 
išmetamųjų teršalų skandalo). Kaip Komisijos narys G. Oettingeris, eidamas naująsias pareigas, ketina elgtis rengdamas 
susitikimus su išorės suinteresuotaisiais subjektais? 
 
Biudžeto ir žmogiškųjų išteklių portfelis aktualus įvairiems tam tikrų interesų grupių atstovams, kurie ne be pagrindo reiškia susirūpinimą 
tam tikrais klausimais. Tarp tų interesų grupių atstovų – ne tik valstybių narių ir regionų vyriausybės (pažymėtina, kad susitikimams su 
institucijų atstovais netaikomi Komisijos sprendime C(2014) 9051 nustatyti skaidrumo įpareigojimai), bet ir NVO, pilietinė visuomenė ir 
įmonės. Todėl būtina ir teisėta atsakingo Komisijos nario užduotis – įsiklausyti į tų atstovų nuomonę ir bendrauti su jais siekiant užtikrinti, 
kad ES politika būtų proporcinga. Be to, svarbu, kad bet kuris Komisijos narys, įskaitant mane patį, būtų gerai informuotas apie įvairias 
problemas, kad galėtų aktyviai prisidėti prie Kolegijos narių priimamų sprendimų.  
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14. 

 
Etika ir dorovė 
 
Komisijos narė Kristalina Georgieva taip pat buvo atsakinga už Europos Komisijos žmogiškųjų išteklių valdymą, tad 
prižiūrėjo ir EK pareigūnų elgesio kodeksą. Atsižvelgiant į neseniai kilusius su jo asmeniu susijusius skandalus (kalbą 
Hamburge 2016 m. spalio 26 d., skrydį privačiu Klauso Mangoldo lėktuvu 2016 m. gegužės 18 d.), ar Komisijos narys 
G. Oettingeris gali pateikti argumentų, kodėl jis yra geriausias kandidatas vadovauti šiai sričiai Komisijoje? Kokių konkrečių 
priemonių planuoja imtis Komisijos narys G. Oettingeris, kad padėtų pagerinti Komisijos etikos ir dorovės klausimų 
valdymą? 
 
Remiantis ES sutarties 17 straipsnio 6 dalies b punktu, Komisijos pirmininkas priima sprendimą dėl Komisijos vidinės struktūros. 
Pirmininkas J.-C. Junckeris paprašė manęs perimti jo pavaduotojos K. Georgievos pareigas. Pasitelksiu visą patirtį ir atiduosiu visas jėgas, 
kad tinkamai vykdyčiau šiuos naujus, svarbius įgaliojimus. Todėl nuolat glaudžiai bendradarbiausiu su Europos Parlamentu, visų pirma su 
kompetentingais komitetais. 

Dėl geresnio Komisijos etikos ir dorovės klausimų valdymo: esu tikras, kad galiojančioje teisinėje sistemoje ir valdymo aktuose jau 
numatyta tvirtų, patikimų priemonių. Tačiau reikia stengtis, kad visų etikos reikalavimų būtų laikomasi kuo geriau. Be kita ko, reikia 
reguliariai didinti informuotumą ir rengti mokymus.  

Man regis, nepaprastai svarbu, kad tiek Komisijos narių kolegija, tiek Komisijos darbuotojai griežtai laikytųsi taikytinų etikos taisyklių ir 
standartų, o juos pažeidus būtų imamasi reikiamų priemonių. Tai ypač svarbu norint ne tik užtikrinti, kad Komisija, kaip viešoji 
administracija, nešališkai, lojaliai ir visiškai principingai darbuotųsi visuomenės labui, bet ir norint patikinti piliečius, kad institucijos dirba 
bendram visuomenės labui. Šiais itin sunkiais laikais kaip niekad svarbus Europos piliečių pasitikėjimas. Dėl visų šių priežasčių į etiką 
žvelgiu atsakingai. 

Komisija yra priėmusi griežtas taisykles. Neseniai jos dar labiau sugriežtintos atliekant Tarnybos nuostatų reformą. Bet Komisija visada 
siekia tobulinti jau galiojančią sistemą ir rodyti pavyzdį kitiems. 

Etikos principų taikymas yra būtina tolesnio aukštų profesinių standartų laikymosi viešosiose tarnybose prielaida, tačiau tam, kad jie būtų 
visiškai įgyvendinti, jie turi būti žinomi, aiškūs ir suprantami. Todėl įvairiomis progomis visiems darbuotojams priminsiu, kokios jiems 
taikomos etikos taisyklės ir principai. Todėl turėtumėme toliau rengti mokymus ir analizuoti, kokiu mastu turime peržiūrėti svarbias 
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galiojančias etikos gaires ar paskelbti naujas. Didindama informuotumą, rengdama mokymus ir imdamasi kitų veiksmų, Komisija turėtų 
puoselėti vertybėmis pagrįstą kultūrą, lemiančią vienodą etikos taisyklių ir principų vertinimą. Tokie veiksmai, man regis, yra geriausia 
prevencija. 

Tam, kad būtų pagerintas etikos ir dorovės klausimų valdymas Komisijoje, kartu su Pirmininku ir kitais Kolegijos nariais remsiu pastangas:  

 - sugriežtinti, kaip siūlo Pirmininkas J.-C. Junckeris, Elgesio kodeksą: pratęsti buvusiems Komisijos pirmininkams ir nariams galiojantį 
pereinamąjį laikotarpį;  

- kasmet tikrinti Komisijos narių pateikiamas interesų, įskaitant finansinius, deklaracijas. 

Be to, esu pasirengęs kasmet keistis nuomonėmis dėl etikos su Biudžeto kontrolės komitetu ir Ombudsmenu ir reguliariai aptarti etikos ir 
dorovės klausimus su NVO per apskritojo stalo diskusijas.  

 

 

 

 
15. 

 

 
OLAF generalinis direktorius. Interesų konfliktas 
 
Kadangi Belgijos valdžios institucijų prašymu, vykstant su Dalli byla susijusiam tyrimui, Komisijos narių kolegija nusprendė panaikinti 
OLAF generalinio direktoriaus imunitetą, jis susiduria su trigubu interesų konfliktu: 
 
1. Kol Kolegija nagrinėjo sprendimą panaikinti jo imunitetą, generalinis direktorius svarstė galimybę pradėti OLAF tyrimus dėl 

Komisijos narių. 
 
2. Kolegijai priėmus sprendimą panaikinti imunitetą, generalinis direktorius pareiškė ieškinį prieš Komisiją dėl įtariamo pažeidimo 

priimant sprendimą ir kartu toliau atstovavo Komisijai su jo portfeliu susijusiais politikos klausimais. 
 
3. Patvirtinus imuniteto panaikinimą, Belgijos prokuroras pradėjo tyrimą dėl generalinio direktoriaus vaidmens tiriamoje 

baudžiamojoje byloje. Tačiau prokuroras taip pat ir toliau padeda OLAF, t. y. ir generaliniam direktoriui, kovoti su sukčiavimu 
pažeidžiant ES finansinius interesus Belgijos teritorijoje. 

 
Ar pritariate, kad dėl šių interesų konfliktų galėtų nukentėti ir OLAF, ir Komisijos geras vardas? Ar Jūs, kaip už OLAF atsakingas 
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pirmininko pavaduotojas, užtikrinsite, kad OLAF generalinis direktorius būtų nušalintas, kol Belgijos valdžios institucijos baigs tyrimą, 
ir kad būtų paskirtas laikinasis pavaduojantis pareigūnas? 
 
 Komisija neįžvelgia interesų konflikto rizikos. Belgijos valdžios institucijų prašymas panaikinti generalinio direktoriaus imunitetą buvo 
susijęs su pavieniu konkretaus tyrimo veiksmu. Komisijos sprendimas buvo priimtas deramai atsižvelgiant į nekaltumo prezumpciją ir 
vadovaujantis lojalaus bendradarbiavimo su Belgijos valdžios institucijomis principu. 
 

1. Ryšio tarp Komisijai pateikto prašymo panaikinti imunitetą ir galimos OLAF tiriamosios veiklos nėra. Komisijos sprendimas 
buvo priimtas nesikišant OLAF generaliniam direktoriui. Akivaizdu, kad šis sprendimas neapriboja OLAF veiksmų laisvės, 
kurią Komisija įsipareigojusi gerbti ir saugoti. 

  
2. Reglamento (ES) Nr. 883/2013 17 straipsnio 3 dalyje numatyta OLAF generalinio direktoriaus galimybė pateikti ieškinį 

Teisingumo Teismui, jei mano, kad kuri nors priemonė, kurios ėmėsi Komisija, turi poveikio jo nepriklausomumui. Dėl to, kad 
jis naudojasi šia galimybe, interesų konfliktas nekyla. Kovos su sukčiavimu politikos srityje OLAF generalinis direktorius 
nevykdo nepriklausomos veiklos, todėl ir šioje srityje nėra interesų konflikto rizikos. 

 
3. Komisija neįžvelgia interesų konflikto Belgijos teisminių institucijų ir OLAF generalinio direktoriaus bendradarbiavimo srityje: 

jie savo funkcijas atlieka nepriklausomai, laikydamiesi savo teisinės sistemos ir įgaliojimų. Nekaltumo prezumpcija viršesnė. 
Nepaprastai svarbu, kad OLAF ir jos generalinis direktorius ir toliau saugotų finansinius Sąjungos interesus, taip pat Belgijoje. 
 

Dabartinėmis aplinkybėmis pasiūlymas sustabdyti OLAF generalinio direktoriaus įgaliojimus nėra tikslingas. Jis pakenktų OLAF 
nepriklausomumui ir susilpnintų finansinių Sąjungos interesų apsaugą.  
 
 

 

 
16. 

 
Ankstesnis portfelis 
 
Komisijos narys G. Oettingeris, eidamas už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę atsakingo Komisijos nario pareigas, 
pradėjo daugelį reformų, susijusių su duomenų apsauga, apsipirkimu internete, skaitmeninimu, autorių teisėmis ir kt. Atėjo 
laikas tinkamai pagrįsti ir apginti šias iniciatyvas, kad jos būtų įtvirtintos Europos teisės aktuose. Ar, Jūsų nuomone, dėl 
tokio pokyčio portfelyje sektoriuje kils neaiškumų ir darbas gali būti nesėkmingas? 
 
Pastaruosius dvejus savo, kaip už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę atsakingo Komisijos nario, kadencijos metus skaitmeninę 
darbotvarkę vykdžiau kupinas ryžto ir užsidegimo. Kadangi neabejoju, kad skaitmeninė revoliucija gali duoti didžiulės naudos visiems 
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Europos piliečiams ir įmonėms, prisidėjau prie bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos rengimo ir pats Komisijai pasiūliau imtis 
daugelio joje numatytų veiksmų. 
Dabar svarbu tęsti darbotvarkės įgyvendinimą. Tačiau šią darbotvarkę priklauso įgyvendinti ne vienam Komisijos nariui, o visai Kolegijai. 
Pirmininko pavaduotojas A. Ansipas vadovavo ir toliau vadovaus bendrosios skaitmeninės rinkos veiksmų koordinavimui. Esu tikras, kad 
bendrosios skaitmeninės rinkos darbotvarkės įgyvendinimas nenutrūks, ir pats ketinu padėti toliau ją įgyvendinti tiek, kiek man leis 
naujasis portfelis. 
 

 

 
17. 

 
EPF 
 
Koks Jūsų požiūris į EPF įtraukimą į įprastinį biudžetą? 

Nuo 1957 m., kai buvo įsteigtas Romos sutartimis, Europos plėtros fondas (EPF) turi savo teisinę sistemą ir lieka už ES biudžeto ribų. 
Tiesa, 2014–2020 m. (11-ojo) EPF biudžetas siekia maždaug 30,5 mlrd. EUR, todėl iš jo didžia dalimi galima finansuoti ES vystomąjį 
bendradarbiavimą. Man puikiai žinoma, kad Europos Parlamentas jau seniai palaiko visiško EPF įtraukimo į ES biudžetą idėją, ypač dėl 
geresnės demokratinės kontrolės ir atskaitomybės. 
 
Per pastaruosius metus, siekiant palengvinti potencialų EPF įtraukimą į ES biudžetą, palaipsniui suvienodintos šio fondo finansuojamos 
dalys ir jam taikomos finansinės taisyklės, kad jos būtų kuo panašesnės į ES biudžeto dalis ir taisykles.  
 
Kaip teigiama 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos komunikate dėl DFP laikotarpio vidurio peržiūros (tikslinimo)1, Komisija atidžiai 
analizuos, kaip būtų galima įtraukti EPF lėšas į ES biudžetą, atsižvelgdama į visas susijusias aplinkybes ir klausimus, be kita ko, į:  
 
– bendrą išorės veiksmų priemonių modelį ir struktūrą po 2020 m.;  
– Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalių partnerystės pobūdį po Kotonu susitarimo galiojimo pabaigos 2020 m.;  
– patirtį, sukauptą per ankstesnių veiksmų vertinimus, konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis ir įvairių susitarimų poveikio 
vertinimus.  
 

                                                           
1 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas prie Komisijos komunikato Europos Parlamentui ir Tarybai „2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio 
peržiūra (tikslinimas). Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“, SWD(2016) 299 final, 2016 9 14, p. 36. 
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Todėl, rengiant kitą DFP, šis klausimas bus įtrauktas į mano darbotvarkę.  

 

 

 

18. 

 
ES finansinių interesų apsauga 
 
Kokius veiksmus numatote siekiant apsaugoti ES finansinius interesus, kad būtų išlaikytas investicijų patikimumas, įvaizdis 
ir vientisumas visose ES biudžeto srityse, ypač sanglaudos politikos srityje? 
 
Norint išlaikyti investicijų patikimumą, įvaizdį ir ypač vientisumą visose ES biudžeto srityse, ypač sanglaudos politikos srityje, reikia 
kompleksinio sprendimo: įtraukti investicijas į biudžetą, rengti išlaidų programas, imtis pažeidimų prevencijos, nustatymo ir ištaisymo 
priemonių, kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita Europos Sąjungos finansiniams interesams grėsmę keliančia neteisėta veikla ir pan. 
Komisija ir toliau pasiryžusi visose šiose srityse nuolat imtis tinkamų priemonių ir laikytis geriausios praktikos: 

• Pirmąkart valstybėms narėms nustatyta prievolė2 2014–2020 m. išlaidų laikotarpiu įtraukti į savo valdymo ir kontrolės sistemas, 
skirtas struktūriniams ir investicijų fondams bendrai valdyti, proporcingų ir veiksmingų kovos su sukčiavimu priemonių. Apskritai 
Komisija palaiko nuolatinį dialogą su valstybėmis narėmis, kad pagerintų jų kovos su sukčiavimu gebėjimus ir priemones. Antai 
valstybėms narėms suteikta galimybė naudotis rizikos vertinimo priemone ARACHNE, skirta padėti valdymo institucijoms 
nustatyti rizikingus projektus, sutartis ir rangovus, kad jos galėtų imtis tolesnių veiksmų.  

• Naujose viešojo pirkimo direktyvose numatyta nustatyti minimalius interesų konfliktų apibrėžimo standartus; valstybės narės 
įpareigotos imtis reikiamų interesų konfliktų nustatymo, prevencijos ir sprendimo priemonių; papildyti konkursų dalyvių pašalinimo 
pagrindai; valstybėms narėms nustatyta prievolė iki 2018 m. įvesti privalomą e. viešąjį pirkimą.  

• Be to, įgyvendinusi visas pirmojoje 2011 m. kovos su sukčiavimu strategijoje pasiūlytas priemones, Komisija šiuo metu rengiasi 
atnaujinti kovos su sukčiavimu strategiją ir aktyviau remia nacionalinių kovos su sukčiavimu strategijų taikymą valstybėse narėse. 

                                                           
2 Bendrųjų nuostatų reglamento 125 straipsnio 4 dalies c punktas. 
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ES finansavimo modelis (-iai) 
 

 
19. 

 
Europos gynybos veiksmų plane Komisija neseniai sutarė, kad valstybių narių indėliai būtų išskaitomi iš struktūrinių 
fiskalinių pastangų, kurias, kaip tikimasi, turėtų dėti valstybės narės, ir kad garantijoms, kiek jos daro poveikį deficitui ir 
(arba) skolai, būtų taikomas toks pat požiūris. Ką manote apie šio principo taikymą ir kitoms išlaidų sritims, kuriose galioja 
panašūs valstybių narių indėlių mechanizmai (t. y. ESIF vietos ir regioninių investicijų, nacionalinio ES projektų finansavimo 
ir kitose srityse)? 
 
Visos valstybės narės sutarė dėl ES biudžeto taisyklių, t. y. Stabilumo ir augimo pakto (SAP). Svarbiausias šių taisyklių tikslas – užtikrinti 
viešųjų finansų tvarumą ir pasiekti makroekonominį stabilumą Europos Sąjungoje. 

Tam, kad būtų užtikrintas viešųjų finansų tvarumas, SAP taisyklėse numatyta, kad visos be išimties išlaidos įtraukiamos į biudžeto 
priežiūrą. Remiantis SAP, visos viešosios išlaidos turi būti finansuojamos deramai. Antraip viešojo sektoriaus įsiskolinimas didės, o euro 
zonai vėl grės neigiamos pasekmės, kurias patyrėme per euro zonos skolos krizę. 

Tačiau Stabilumo ir augimo pakte numatyta, kad kai kurios vienkartinės priemonės galėtų būti išskaičiuojamos iš struktūrinio balanso, jei 
tenkinamos tam tikros sąlygos ir jei laikinas tų priemonių poveikis biudžetui nelemia ilgalaikio biudžeto būklės pokyčio. 

Tam, kad vienkartinių priemonių aiškinimas neprieštarautų SAP raidei ir dvasiai, o biudžeto priežiūros sistemoje dėl to neatsirastų spragų, 
Komisija paskelbė tikslias gaires ir jas perdavė valstybėms narėms per Ekonomikos ir finansų komiteto pakaitinių narių grupę. Vėliau šios 
gairės buvo paskelbtos 2015 m. viešųjų finansų ataskaitoje3. Vienkartinės priemonės ir toliau turėtų būti taikomos tiksliai apibrėžtais 
atvejais. 

                                                           
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf. Šiose gairėse pateikti keli principai, į kuriuos visus reikia atsižvelgti vertinant, ar priemonė yra vienkartinė. Pirma, 
vienkartinės priemonės pakartotinai neteikiamos. Antra, jos negali būti nustatomos įstatymu ar vyriausybės iniciatyva priimta nutartimi. Jos neturėtų apimti nei kintančių įplaukų ar išlaidų 
komponentų, nei politinių veiksmų, kuriais sąmoningai didinamas valstybės deficitas. Pagaliau, jos turėtų daryti didelį poveikį valdžios sektoriaus balansui. 

 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf.


35 

 

Be to, švelninti SAP taisykles siekiant remti kitų sričių Komisijos politiką labai dažnai būna ne pati geriausia priemonė, nes šių sričių 
politikos vykdymo kliūtys dažnai būna struktūrinės ir nesusijusios su fiskaline drausme. Tam galėtų padėti viešųjų išlaidų perskirstymas į 
augimui palankesnius arba strateginius biudžeto punktus, nekeliant grėsmės fiskalinės priežiūros patikimumui. 

 

 
20. 

 
Atsižvelgiant į tai, kad ES finansavimo modelis iš esmės atitinka Vokietijos modelį, ypač po euro įvedimo ir Stabilumo pakto 
įsigaliojimo, ir į tai, kad nuo 2016 m. spalio 14 d. Vokietija patvirtino radikalius Vokietijos finansavimo modelio pakeitimus, 
susijusius su finansavimu federacinės valstybės ir žemių lygmenimis, kad 2020–2030 m. federacinė valstybė finansuos žemes 
skirdama daugiau nei 9 mlrd. eurų per metus, kokią įtaką, Jūsų nuomone, šis pokytis turės naujosioms ES finansinėms 
programoms? 
 
Kad neseniai Vokietijoje priimtas susitarimas reformuoti žemių finansavimo išlyginimo sistemą (vok. Länderfinanzausgleich), o federacijai 
(vok. Bund) priskirtos kai kurios naujos užduotys ir ji turės finansuoti naujas sumas, atkreipiau dėmesį.  

Tačiau nesutinku su teiginiu, kad ES finansavimo modelis iš esmės atitinka Vokietijos modelį. ES bendrasis biudžetas niekada nebuvo 
suvokiamas kaip fiskalinio išlyginimo ar iš anksto apgalvoto didelio masto lėšų perskirstymo sistema. Valstybės narės neperveda viena 
kitai lėšų tiesiogiai. Lėšų perskirstymą tarp regionų ir valstybių narių dėl ES biudžetinių intervencijų didžia dalimi lemia išlaidų programų, 
pavyzdžiui, sanglaudos politikos programų, kuriomis siekiama ES lygmeniu nustatytų tikslų, lėšų paskirstymas.  

ES nėra sukūrusi sistemos, pagal kurią:  

- arba valstybės narės pervestų viena kitai lėšas, arba  

- savų pajamų šaltinių turinti federacija būtų pajėgi tiesiogiai iš biudžeto mokėti išmokas valstybėms narėms arba regionams. 

Taigi, abi sistemos skiriasi tiek ekonomiškai, tiek teisiškai, todėl tarp jų minėta analogija negali būti daroma.  

Kai bus rengiama naujoji DFP, būtinai pasirūpinsiu, kad būtų laikomasi subsidiarumo, solidarumo ir patikimo finansų valdymo principų. 
Be to, nevalia pamiršti, kad Europos Sąjungai priskirtų kompetencijų ir užduočių įvykdymo galima tikėtis tik tuomet, kai tam skiriama 
proporcingų, pakankamų finansinių išteklių.  
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DFP 
 

 
21. 

 
2016 m. rugsėjo mėn. Komisija paskelbė Komunikatą dėl daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros 
(tikslinimo). Atsižvelgiant į dabartines aplinkybes ir tikėtiną Jungtinės Karalystės pasitraukimą iš Sąjungos, ką manote apie 
poreikį iš esmės peržiūrėti DFP? Į ką reikėtų atkreipti daugiausia dėmesio, jei ir kai DFP bus peržiūrima? 

2016 m. rugsėjo 14 d. Komisija priėmė komunikatą „2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra 
(tikslinimas). Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“.  
 
DFP laikotarpio vidurio peržiūrą (tikslinimą) Komisija vertina kaip progą kartu su kitomis ES institucijomis ir valstybėmis narėmis iš naujo 
įvertinti DFP veikimą, patikslinti jos prioritetus ir sustiprinti jos gebėjimą įgyvendinti įvairius tikslus bei atremti naujus iššūkius. 
 
DFP peržiūros (tikslinimo) dokumentų rinkiniu siekiama padėti geriau įgyvendinti svarbiausius politinius prioritetus (pavyzdžiui, spręsti 
migracijos krizės keliamas problemas, skatinti investuoti ir kovoti su jaunimo nedarbu), užtikrinti, kad biudžetas būtų lankstesnis ir galėtų 
geriau reaguoti į krizes, ir supaprastinti finansinių programų veikimą, kad jų naudą būtų galima pajusti greitai, o biurokratizmo būtų kuo 
mažiau. 
Tam, kad ES galėtų veiksmingai atremti naujus iššūkius, pasiūlymų rinkinyje numatyta papildomų finansinių išteklių – 13 mlrd. EUR 
(įskaitant 6,3 mlrd. EUR papildomų išmokų). Siekdama lankstesnio ES biudžeto Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti DFP reglamentą. 
 
Po įtemptų derybų Taryboje ir kelių neoficialių Tarybos ir Parlamento atstovų susitikimų sutarta dėl kompromisinio dokumentų rinkinio, 
kuriuo galės būti grindžiamas galutinis susitarimas, kai tik bus atsisakyta dabartinių išlygų. 
Kompromisiniame dokumentų rinkinyje numatytos tokios papildomos išmokos: 
 

• 3,9 mlrd. EUR migracijai ir saugumui (vidaus ir išorės dimensija); 
 

• 1,2 mlrd. EUR Jaunimo užimtumo iniciatyvai – tai 200 mln. EUR daugiau, nei siūlė Komisija. Pridėjus finansavimą iš EPF, bendra 
papildoma suma, kuri dabar gali būti skiriama šiai iniciatyvai, siekia 2,4 mlrd. EUR; 

 
• svarbių 1a išlaidų kategorijos „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ programų biudžeto papildymas 

perskirstant lėšas: 
o „Horizontas 2020“: plius 200 mln. EUR; 
o EITP transportas: plius 300 mln. EUR; 
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o „Erasmus +“: plius 100 mln. EUR; 
o „Cosme“: plius 100 mln. EUR. 

 
 

 
Be kitų dalykų, šiame plataus užmojo susitarime numatytas taip reikalingas didesnis DFP reglamente numatytų įsipareigojimų ir mokėjimų 
lankstumas. Tai reiškia, kad turimi metiniai lankstumo priemonės asignavimai būtų padidinti nuo 471 iki 600 mln. EUR (2011 m. 
kainomis), be to, būtų galima naudoti nepanaudotas Europos Sąjungos solidarumo fondo ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondo sumas. 2017 m. šios naujos lankstumo priemonės galėtų suteikti papildomo lankstumo – iki 800 mln. EUR (įsipareigojimų 
asignavimų). 
Būtų padidinti ir turimi metiniai neatidėliotinos pagalbos rezervo asignavimai: nuo 280 mln. EUR iki 300 mln. EUR (2011 m. kainomis). 
 
Be to, bendroji įsipareigojimų marža būtų taikoma ilgiau ir plačiau, kad būtų finansuojamos ir migracijos bei saugumo srities priemonės. 
 
Viršutinė bendrosios mokėjimų maržos riba būtų padidinta bendra 5 mlrd. EUR suma 2011 m. kainomis (2 mlrd. EUR 2019 m. ir 
3 mlrd. EUR 2020 m.) – taip būtų padidintos 2019 m. ir 2020 m. ribos: būtų pridėtos ankstesniais metais nepanaudotos maržos ir sumos, 
tačiau tikslinti tų ribų nereikėtų. Tai padėtų sumažinti riziką, kad 2014–2020 m. DFP laikotarpio pabaigoje susikaups neapmokėtų sąskaitų, 
kaip buvo ankstesnės DFP laikotarpio pabaigoje.  
 
Nors laikotarpio vidurio tikslinimo patvirtinimo procedūra skiriasi nuo metinio biudžeto priėmimo procedūros, reikėtų pripažinti Tarybai 
pirmininkavusios Slovakijos pastangas kuo labiau į šį procesą įtraukti Parlamentą. Suprantu, kad rezultatai negali išpildyti visų teisėtų 
lūkesčių. Bet šiais laikais, kai ES išlaidų augimas kelia vis didesnį nepasitenkinimą visoje Sąjungoje, pasiūlyto dokumentų rinkinio 
ignoruoti neturėtume. 
 
Laikotarpio vidurio tikslinimo patvirtinimas būtų didžiulis laimėjimas. Tai padėtų pagrindą stabilumui ir vienybei, kurios ypač prireiks 
mūsų laukiančiais sunkiais laikais. Įdėjus dar pastangų, susitarimą įmanoma pasiekti, bet tam abi pusės turi būti lanksčios. 
 
Ateinančius porą mėnesių dėl to įtemptai ir glaudžiai dirbsiu su Europos Parlamentu ir Tarybai pirmininkaujančia Malta, kol darbotvarkėje 
atsiras svarbesnių klausimų. 
 
Be abejo, politinis susitarimas dėl laikotarpio vidurio peržiūros neturi riboti nė vienos iš abiejų biudžeto valdymo institucijų prerogatyvų. 
Mums reikia, kad ir Parlamentas, ir Taryba išlaikytų metinio biudžeto tvirtinimo kompetenciją.  
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22. 

 
2017 m. turėtų prasidėti pasirengimas naujajai DFP po 2020 m. Atsižvelgiant į tai: 
 
- Koks, Jūsų manymu, turėtų būti sanglaudos politikos vaidmuo naujojoje sistemoje? Ar jį reikėtų stiprinti, ar atvirkščiai? 
 
- Ar, Jūsų nuomone, Sanglaudos fondo įgyvendinimą reikėtų pratęsti po 2020 m.? 
 
- Ar, Jūsų nuomone, Europos infrastruktūros tinklų priemonė yra veiksminga politikos įgyvendinimo priemonė ir koks būtų jos 
vaidmuo ateityje? 
 
- Per dabartinį programavimo laikotarpį įvyko svarbus poslinkis siekiant naudoti finansines priemones įvairioms Sąjungos politikos 
kryptims ir programoms. Tačiau iš pirminių rezultatų ir Audito Rūmų pastabų matyti, kad finansinės priemonės lemia lėtą 
įgyvendinimą ir dėl jų atsiranda daugiau skirtumų tarp ES valstybių narių ir regionų. Ką manote apie būsimą finansinių priemonių 
vaidmenį įgyvendinant sanglaudos politiką ir politiką kitose srityse ES? 

Sanglaudos politikai teks svarbus vaidmuo ir kitu DFP laikotarpiu. Taip pat svarbu bus remti transporto, skaitmeninės ir energetikos 
politikos srityse vykdomus transeuropinius infrastruktūros projektus. Per ateinančius mėnesius bus vertinama, kaip visomis šiomis politikos 
sritimis prisidedama prie joms nustatytų politinių tikslų įgyvendinimo. 
 
Kaip tikriausiai suprantate, negaliu jums atsakyti, koks bus konkrečių politikos sričių mastas kitu DFP laikotarpiu, nes parengiamieji darbai 
tik prasidėjo. Pirmiausia turėsime nuodugniai įvertinti, kokios yra biudžeto galimybės, atsižvelgdami į makroekonomines prognozes ir kitas 
minėtu laikotarpiu svarbias aplinkybes. Esu pasirengęs konsultuotis su įvairiais subjektais, įskaitant Parlamentą. 
 
Viena iš svarbių užduočių bus išnagrinėti galimybes, kaip užtikrinti ES biudžeto poveikį. Tai gali būti daroma įvairiais būdais: pavyzdžiui, 
didinant bendrą finansavimą iš nacionalinių biudžetų siekiant padidinti atsakomybę už Europos politikos įgyvendinimą arba plačiau 
naudojant finansines priemones. 
 
Jau dabartiniu DFP laikotarpiu finansinės priemonės naudojamos kiek dažniau nei ankstesniu laikotarpiu. Komunikate dėl DFP laikotarpio 
vidurio peržiūros (tikslinimo) pateiktas pirmasis jų įgyvendinimo vertinimas. Juo remdamasi Komisija pateikė pasiūlymų supaprastinti jų 
naudojimą, ypač tuomet, kai jos naudojamos kartu su Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir Europos strateginių investicijų fondo 
(ESIF) lėšomis. 
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Vienas iš šių priemonių rezultatų vertinimo kriterijų atsižvelgiant į kitą DFP bus regioninis lėšų panaudojimas. Tam tikrų rūpesčių kelia tai, 
kad šios priemonės, visų pirma ESIF, daugiausia įgyvendinamos konkurencingesnėse valstybėse narėse. Tačiau, jei pritrauktas investicijas 
lygintumėme su šalies dydžiu, tai šiuo metu pirmautų Estija, o, pavyzdžiui, Vokietija figūruotų paskutiniame valstybių narių trečdalyje.  
 
Be to, Komisija pasiūlė, kad Europos investavimo konsultacijų centro paslaugos būtų teikiamos ir toms valstybėms narėms, kurių finansų 
rinkos išsivysčiusios mažiausiai, kad jos irgi galėtų gauti kuo didesnės naudos iš finansinių priemonių. 
 
Reikės tiksliai įvertinti, kaip veikia dabartinės priemonės (įskaitant ESIF), visų pirma siekiant nustatyti veiksmingiausius įgyvendinimo 
būdus, – nuo to iš esmės priklausys, kaip toliau plėtoti finansinių priemonių naudojimą kitu DFP laikotarpiu. 

 
 

23. 
 
Kaip, Jūsų nuomone, reikia keisti TNI sistemą, kad būtų užtikrintas didesnis ES finansų nepriklausomumas ir tvarumas?  

(Pastaba. Jei klausimas labiau susijęs ne su tradiciniais nuosavais ištekliais, o su nuosavais ištekliais, žr. atsakymą į Biudžeto komiteto 
klausimą Nr. 4). 
 
Pirmiausia reikėtų prisiminti, kokia apskritai yra tradicinių nuosavų išteklių (TNI), kuriuos daugiausia sudaro muitai, svarba bendroje 
nuosavų išteklių (NI) sistemoje. TNI sudaro vos 13 proc. visų NI, todėl ES finansų tvarumas daug labiau priklauso nuo kitų NI, o ne nuo 
TNI. Tačiau muitų sąjunga aprūpina ES tikrais NI ir įneša dideles įplaukų sumas į ES biudžetą.  
  
Nepaisant tebevykstančio prekybos liberalizavimo, per pastaruosius dešimt metų ES biudžeto įplaukos iš TNI faktiškai padidėjo apie 
25 proc.: nuo 14,9 mlrd. EUR 2006 m. iki 18,6 mlrd. 2015 m. Šią tendenciją patvirtina ir biudžeto vykdymas 2016 m. TNI sistema 
grindžiama dviem ramsčiais: ES prekybos lengvinimu ir finansinių interesų apsauga. Tam, kad TNI sistema būtų nepriklausomesnė ir 
tvaresnė, reikėtų išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp abiejų ramsčių.  

 
 

24. 
 
Kadangi neseniai vykęs trišalis dialogas dėl 2017 m. biudžeto buvo surengtas šias pareigas einant kitam Komisijos nariui, ar 
galėtumėte paaiškinti savo poziciją šiuo klausimu? Kokie Jūsų lūkesčiai jau dėl 2018 m. biudžeto ir koks vaidmuo jame tenka 
sanglaudos politikai? 

Komisija sprendimus priima kolegialiai. Tai reiškia, kad prieš pradedant derybas konsultuojamasi su visais Kolegijos nariais. Priimtam 
2017 m. biudžetui pritarė visa Komisijos narių kolegija, įskaitant mane. 2017 m. biudžeto priėmimas buvo itin teigiamas ženklas ES 
institucijoms. Nors ir nebuvo lengva, visos šalys elgėsi atsakingai ir nusileido, kai reikėjo. Tai bendras ES institucijų laimėjimas ir 
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akivaizdus įrodymas, kad ES gali įveikti skirtumus.  
 
Biudžetas geras, nes, kaip siūlė Komisija ir pritarė Europos Parlamentas, padidinta parama prioritetinėms konkurencingumo, augimo, darbo 
vietų kūrimo, migracijos srautų valdymo sritims ir skirta lėšų tiek Sąjungoje, tiek jos kaimynystėje kylančioms saugumo grėsmėms šalinti.  
 
2018 m. biudžetas turės būti sudarytas taip, kad ES turėtų pakankamai išteklių šiems iššūkiams vėl veiksmingai atremti. 2018 m. 
sanglaudos politikos įgyvendinimas turėtų įgauti pagreitį, o tai reiškia, kad mokėjimų lygis turėtų pakilti gana daug, palyginti su 2016 m. ir 
2017 m. Svarbu nustatyti tinkamą 2018 m. reikalingų asignavimų lygį, kad būtų galima patenkinti visus mokėjimų prašymus ir taip išvengti 
naujų neapmokėtų sąskaitų.  
 
 

 
25. 

 
Europos Parlamento nariai dar nepriėmė sprendimo dėl DFP peržiūros. Ar Jūs, kaip už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius 
atsakingas Komisijos narys, dėsite pakankamas pastangas, kad sparčiai paskatintumėte veiksmingą laikotarpio vidurio 
peržiūrą? 

Kaip jau minėjau atsakydamas į klausimą Nr. 21, Komisija pasiryžusi kuo greičiau susitarti su Europos Parlamentu ir Taryba dėl finansinių 
aspektų ir DFP reglamento pakeitimų. Todėl ir toliau konstruktyviai dirbsiu su Tarybai pirmininkaujančia Malta ir Parlamentu, kad šis 
tikslas būtų kuo greičiau pasiektas, o Parlamentui rūpestį keliantys klausimai – tinkamai išspręsti. 

  

 
 
 

 
26. 

 
„Brexit“ 
 
Atsižvelgiant į „Brexit“, kaip numatote perskirstyti darbuotojus ir kaip ruošiatės juos valdyti? 
 
Kaip minėta po 2016 m. gruodžio 15 d. neformalaus 27 valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovų ir Europos Vadovų Tarybos ir 
Europos Komisijos pirmininkų posėdžio priimtame pareiškime, derybos nebus pradėtos tol, kol JK nepateiks pranešimo apie išstojimą iš 
Sąjungos. Atsižvelgiant į tai ir kaip numatyta pranešime, svarbus vaidmuo šiame procese teks Europos Parlamentui. Kalbant apie techninę 
paramą, visiems su „Brexit“ susijusiems klausimams spręsti buvo sudaryta vyriausiojo derybininko Michelio Barnier vadovaujama darbo 
grupė. Ši nauja tarnyba tiesiogiai pavaldi Pirmininkui J.-C. Junckeriui ir yra politiškai remiama visų Komisijos generalinių direktoratų ir 
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tarnybų, kurie ypač glaudžiai bendradarbiauja su Generaliniu sekretoriatu ir Teisės tarnyba. 
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III. Teisės reikalų komiteto klausimai 
 
Nr. Klausimas 

 
1. 

 
Ar, kaip už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys, prisiimsite pagrindinę atsakomybę už sritis, 
kurios daro tiesioginę įtaką institucijų darbuotojams: su įdarbinimu, darbo sąlygomis, Europos mokyklomis susijusiais 
klausimais (paminint tik keletą)? Mažėjant demografiniam augimui institucijos darbuotojų įdarbinimo srityje patiria 
didesnę konkurenciją su kitais darbdaviais. Tačiau, kad būtų galima tinkamai ir veiksmingai reaguoti į dabartinius ir 
būsimus iššūkius, ES reikia veiksmingos viešosios tarnybos, kurioje dirbtų aukštos kvalifikacijos daugiakalbiai darbuotojai, 
atrinkti iš valstybių narių piliečių, kilusių iš kuo įvairesnių geografinių regionų.  
 
Ką darysite dėl savo pirmtakės strategijos? Visų pirma, kokių priemonių numatote imtis, kad pritrauktumėte ir išlaikytumėte 
„geriausius ir protingiausius“ darbuotojus? Kaip padėsite rengti tikrųjų organizacijos talentų valdymo politiką? Kaip 
užtikrinsite žmogiškųjų išteklių skirstymą pagal Komisijos prioritetus, kad būtų galima racionalizuoti Komisijos darbo 
metodus? Kaip skatinsite lyčių lygybę įdarbinant darbuotojus ir per visą jų karjerą? Kokia yra dabartinė padėtis užtikrinant 
institucijų darbuotojų lyčių lygybę? Kaip padėsite pasiekti 40 proc. moterų Komisijos aukščiausio ir vidutinio valdymo 
grandyse tikslą iki savo kadencijos pabaigos? Europos Komisija yra unikalioje padėtyje, kad rodytų pavyzdį ir skatintų šių 
politikos krypčių įgyvendinimą visoje ES. Kokį prasmingą indėlį ketinate įnešti, kad užtikrintumėte, kad lyčių lygybė būtų 
skatinama horizontaliai, ne tik vykdant Komisijos vidaus politiką? Kokia Jūsų pozicija dėl Jungtinės Karalystės darbuotojų 
statuso ir teisių įvykus „Brexit“?  
 
Esu tvirtai įsitikinęs, kad įgyvendinant mūsų plataus užmojo darbotvarkę nepaprastai svarbų vaidmenį atlieka Europos Sąjungos viešoji 
tarnyba, kurioje dirba atsidavę aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Eidamas iš pradžių už energetiką, o vėliau už skaitmeninę ekonomiką 
atsakingo Komisijos nario pareigas, tai ne kartą sakiau žmonėms, su kuriais teko susitikti, žurnalistams ir suinteresuotiesiems subjektams. 
Dažnai pats užsimindavau, kaip gerai dirba ES pareigūnai. Per pastaruosius metus imtasi daug iniciatyvų – jomis remdamasis atiduosiu 
savo jėgas tam, kad darbuotojams būtų sudarytos tinkamos sąlygos dirbti ir išlikti motyvuotiems.  

Tam, kad pritrauktų geriausių ir talentingiausių darbuotojų iš visų valstybių narių, Europos institucijos turi išlikti konkurencingos 
tarptautinėje darbo rinkoje. Todėl ir toliau sieksiu, kad būtų vykdoma nuopelnais pagrįsta įdarbinimo politika ir kartu būtų remiami 
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informavimo veiksmai, kuriais siekiama parodyti karjeros ES institucijose patrauklumą. ES konkursai turės būti rengiami tinkamiau 
atsižvelgiant į institucijų poreikius, pavyzdžiui, susijusius su aukštesnę kvalifikaciją tam tikrose srityse (tokiose kaip ekonomika, finansai, 
energetika ir kt.) įgijusių darbuotojų įdarbinimu. Be to, tikslingesni ES konkursai padėtų pritraukti talentingiausių žmonių iš visos Sąjungos.  

Ir toliau užtikrinsiu, kad būtų įgyvendinama neseniai Komisijos priimta talentų valdymo strategija, kuriama siekiama kuo geriau išnaudoti 
įdarbintų asmenų talentus. Šiuo sudėtingu metu, kai žmogiškųjų išteklių mažėja, galime ir privalome dėti daugiau pastangų skatindami 
vadovus tobulėti, o darbuotojus judėti ir mokytis.  

Analogiškai aš, kaip už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys, užtikrinsiu, kad Komisijos sprendimai dėl išteklių 
skirstymo ir toliau būtų priimami remiantis įrodymais, visapusiškai atsižvelgiant į turimus biudžeto asignavimus ir sudarant sąlygas greitai 
perskirstyti talentingus darbuotojus į prioritetines sritis. Sieksiu, kad Komisijos koordinavimo, paramos ir kitos horizontaliosios funkcijos 
būtų vykdomos veikiant išvien ir veiksmingai. Be to, skatinsiu naudoti lanksčias struktūras ir bendradarbiauti, nes tai padeda veiksmingiau 
ir greičiau įgyvendinti Komisijos tikslus.  

Šiomis sudėtingomis politinėmis sąlygomis būtina išnaudoti visų – tiek moterų, tiek vyrų – talentus. Šiuo metu Komisijoje dirbančios 
moterys sudaro 55 proc. visų darbuotojų. Komisija yra priėmusi darnų rinkinį priemonių, kuriomis lyčių lygybės tikslai derinami su 
stebėjimu ir skatinama užtikrinti lyčių lygybę tuomet, kai darbuotojai įdarbinami ir atrenkami, ir per visą jų karjerą. Šiuo metu tarp 
vyresniųjų vadovų yra apie 31 proc. moterų, o tarp vidurinės grandies vadovų – apie 34 proc. moterų. Komisija tęs nuo 2014 m. padarytą 
nemenką pažangą ir dės dar daugiau pastangų, kad 2019 m. būtų 40 proc. vadovių. Remsiu visas priemones, kuriomis siekiama padidinti 
kandidačių į vyresniuosius ir vidurinės grandies vadovus skaičių, pavyzdžiui, mokymus, mentorystės programas ar lankstaus darbo 
galimybes. Be to, prašysiu Komisijos departamentų dėti daugiau pastangų, kad pirmąkart į vidurinės grandies vadovų pareigas būtų 
skiriama daugiau moterų.  

Pačioje savo naujos kadencijos pradžioje pasiūlysiu Komisijai patvirtinti naująją jos darbuotojų įvairovės ir įtraukties užtikrinimo iki 
2019 m. strategiją. Įvairovė ir įtrauktis, kurios peržengia lyčių lygybės sąvokos ribas, turi reikšmės Komisijos darbo rezultatams ir tam, kokį 
ženklą siunčiame savo valstybėms narėms ir likusiam pasauliui.  

Moterų ir vyrų lygybė yra viena iš pamatinių Europos Sąjungos vertybių. Nors nelygybė dar neišnyko, ypač darbo rinkoje, per pastaruosius 
dešimtmečius ES padarė didelę pažangą priėmusi vienodą požiūrį į vyrus ir moteris įteisinančių teisės aktų, lyčių aspektą į visas politikos 
sritis integruojančių priemonių ir moterų teisėms puoselėti skirtų konkrečių priemonių. 2015 m. gruodžio mėn. paskelbtame dokumente 
„Strateginė veikla siekiant lyčių lygybės 2016–2019 m.“ išdėstyta sistema, kurios laikydamasi Komisija sieks ateityje didinti lyčių lygybę. 
Šioje srityje glaudžiai bendradarbiausiu su Komisijos nare V. Jourova. 

Institucijose dirbančių JK piliečių ateities klausimas bus sprendžiamas per derybas pagal 50 straipsnį. Kol kas noriu tik priminti, ką po 
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referendumo teigė Pirmininkas J.-C. Junckeris, būtent, kad JK pilietybę turintys darbuotojai pirmiausia yra „Sąjungos piliečiai“ ir kad mes 
pasiryžę jiems padėti. 

 
 
2.  

 
Kaip vertinate Komisijos sprendimą dėl Europos Komisijos politikos siekiant apsaugoti asmens orumą ir užkirsti kelią 
psichologiniam ir seksualiniam priekabiavimui (C(2006) 1624/3)? Ar sprendimu tinkamai atsižvelgiama į poreikį Komisijoje 
sukurti ir išsaugoti darbo aplinką, kurioje būtų nepriimtinas joks priekabiavimas? Be raštu išdėstytos politikos, ar Komisija 
ir už žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys turėtų asmeniškai nusistatyti griežtesnius standartus, kaip elgtis su 
darbuotojais ir plačiąja visuomene? 
 
Komisija įsipareigojusi sukurti tokią darbo aplinką, kur nebūtų priekabiavimo ir kur su visais darbuotojais būtų elgiamasi pagarbiai, 
neįžeidžiant jų orumo. Komisijos kovos su priekabiavimu politika, išplaukianti iš 2006 m. priimto sprendimo, grindžiama prevencinėmis ir 
atsakomosiomis priemonėmis. Prevencija apima bendrą visų darbuotojų informavimą ir mokymą. Atsakomosios priemonės apima dvi 
procedūras (vieną neoficialią ir vieną oficialią), kurių tikslas – ištaisyti konfliktų ir įtariamo priekabiavimo darbo vietoje situacijas. 

Man labai svarbu, kad darbdavys laikytųsi pareigos apsaugoti savo darbuotojus ir užtikrinti, kad darbo vietoje būtų gerbiamas moterų ir 
vyrų orumas. Komisijos darbo aplinkoje neįžvelgiu kokio nors priekabiavimo modelio, kuris keltų sisteminių problemų. Tačiau 
pripažinkime – net ir vieno priekabiavimo atvejo jau yra per daug. Todėl Komisija turėtų tęsti prevencinę veiklą ir toliau puoselėti pagarbą 
darbo aplinkoje. Prireikus ir toliau turėtų būti atliekami oficialūs tyrimai ir taikomos sankcijos. 

Apskritai, pradėta vykdyti kovos su priekabiavimu politika neabejotinai buvo teigiamas poslinkis pagarbesnių darbo santykių link. 
Įgyvendinant 2006 m. Komisijos sprendimą padaryta nemenka pažanga. Neabejotiną pažangą liudija tai, kad pasiūlyta vykdyti oficialias ir 
neoficialias procedūras, sukurtas konfidencialios informacijos patikėtinių tinklas, įsteigta priekabiavimo atvejus nagrinėjančių tarnybų, 
surengta mokymo kursų ir išleista darbuotojams bei vadovams skirtų brošiūrų. 

Nuo 2006 m. atitinkamos Komisijos tarnybos įgijo daug patirties nagrinėdamos skundus dėl priekabiavimo. Be to, nuo 2006 m. Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė šiuo klausimu ne vieną sprendimą. Nors tų Teismo sprendimų Komisija jau dabar laikosi savo 
praktikoje, į juos dar neatsižvelgia rengdama sprendimus. Dėl visų šių priežasčių aš, kaip už žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos 
narys, imsiuosi vienos iš teisėkūros iniciatyvų – peržiūrėti sprendimą dėl priekabiavimo darbo vietoje prevencijos ir kovos su juo. 
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3. 

 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 298 straipsnyje nustatyta, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai, vykdydami 
savo užduotis, remiasi atvira, veiksminga ir nepriklausoma Europos administracija. 2004 m. ir vėliau 2014 m. vyko išsami 
Tarnybos nuostatų ir Įdarbinimo sąlygų reforma. Vis dėlto piliečiai tikisi ne tik kokybiškos tarnybos, kuri veiktų laikydamasi 
sąžiningumo ir teisėtumo principų, bet taip pat, kad ši veikla būtų vykdoma tokiomis sąlygomis, kad būtų galima užtikrinti 
didžiausią skaidrumą. 
 
2013 m. sausio 15 d. ir 2016 m. birželio 9 d. rezoliucijomis Parlamentas Komisijos prašė pateikti pasiūlymą dėl reglamento 
dėl atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos administracijos pagal SESV 298 straipsnį. Parlamentas taip pat atliko 
tyrimą dėl administracinių procedūrų teisės Europos pridėtinės vertės. Parlamentas yra įsitikinęs, kad gero administravimo 
taisyklėmis skatinamas skaidrumas ir atskaitingumas. Dabar dar svarbiau nei bet kada iki šiol didinti Sąjungos teisėtumą ir 
stiprinti piliečių pasitikėjimą Sąjungos administracija. Manome, kad tas tikslas bus pasiektas, jei bus užtikrintas 
reglamentavimas, kuriuo didinamas skaidrumas ir teisinis aiškumas, susijęs su ES administracijos procedūromis ir 
pareigomis Europos piliečiams. Deja, Komisija rodė tik nenorą ir pasipriešinimą ES administracijos reguliavimui. Šio 
požiūrio nesuprantame. Ką apie tai manote? Kokiais įrodymais būtų galima įtikinti Komisiją, kad atėjo laikas imtis tokio 
reguliavimo? Ar bendradarbiausite su Parlamentu siekiant šio tikslo? 
 
Piliečiams ES administracija atrodo lyg dramblio kaulo bokštas. Siekdamas užmegzti ryšius ir užtikrinti artimesnius ES 
administracijos santykius su piliečiais, ar numatote kurti platformas, mainų programas ir informavimo renginius valstybėse 
narėse? 
 
Tarnybos nuostatuose jau pateikta išsami taisyklių, principų ir praktikos sistema, kuria siekiama atvirai, veiksmingai ir nepriklausomai 
bendrauti su ES piliečiais. Šie aspektai dar labiau įtvirtinti per 2004 m. ir 2013 m. Tarnybos nuostatų reformas. Turint omenyje tai, kad 
Tarnybos nuostatai taikomi kartu su kitomis horizontaliosiomis taisyklėmis, pavyzdžiui, Gero administracinio elgesio kodeksu, Duomenų 
apsaugos reglamentu, Reglamentu dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir kt., pasiektas skaidrumo lygis – itin aukštas.  

Viena iš konkrečiuose sektoriuose pagal SESV 298 straipsnį vykdomų iniciatyvų – viešasis registras, į kurį įtrauktos visos ES institucijų 
darbuotojams taikomos taisyklės. Įsteigti registrą numatyta per 2013 m. Tarnybos nuostatų reformą, siekiant geriau išaiškinti, koks yra 
institucijų vidaus darbas, padidinti to darbo skaidrumą ir taip sukelti pasitikėjimą administracija. Viešasis registras įsteigtas nedelsiant ir 
dabar jis prieinamas viešai, todėl užtikrinamas aukštas ES darbuotojams taikomų taisyklių skaidrumo lygis. 

Komisija įsipareigojusi užtikrinti, kad piliečiai, verslo atstovai ir suinteresuotieji subjektai galėtų bendrauti su atvira, veiksminga ir 
nepriklausoma administracija. Tuo tikslu Komisijos, kaip ir kitų Europos institucijų ir įstaigų, administracinį elgesį reglamentuoja gerai 
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įtvirtintų horizontaliųjų taisyklių rinkinys.  

Dėl ES administracinės teisės kodifikavimo kol kas Komisija laikosi nuomonės, kad vienos horizontalios teisėkūros priemonės, kuria būtų 
kodifikuojama administracinė teisė, naudojimo privalumai nenusvertų išlaidų. Atsižvelgti į Europos Parlamento pasiūlymą reikštų daugiau, 
nei tik priimti naują teisės aktą. Taip pat reikėtų peržiūrėti daug galiojančių ES teisės aktų. Net tada, jei kodifikavimas būtų atliktas atidžiai 
ir laikantis proporcingumo principo, gali kilti problemų dėl bendrųjų ir specialiųjų taisyklių atskyrimo: teisės aktai netaptų aiškesni, o 
piliečių ir įmonių, kuriems jie taikomi, bylinėjimasis nepalengvėtų. 

Dėl to dingtų lankstumas, kuris reikalingas siekiant prisitaikyti prie konkrečių poreikių. Šios problemos ir sunkumai patvirtinami ir Europos 
Parlamento pateiktame reglamento projekte. Tekste kol kas nenurodyta, kokie yra dabartinio teisės akto trūkumai ir nenuoseklumai, taigi 
nepateiktas ir horizontaliųjų teisėkūros sprendimų, kaip proporcingo atsako į problemas ir sunkumus, siūlymo pagrindimas. Jame taip pat 
iki šiol neįvertintas konkretus pateiktų nuostatų poveikis. Užuot ėmusis itin sudėtingos kodifikavimo, kurio papildoma nauda nėra 
garantuota, užduoties, Komisija ketina ir toliau spręsti kylančias konkrečias problemas, nagrinėti jų pagrindines priežastis ir paskui imtis 
reikiamų veiksmų. 

 

 
4.  

 
Pagal Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnį „siekdama užtikrinti Sąjungos veiksmų nuoseklumą ir skaidrumą, Europos 
Komisija plačiai konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis“. O institucijos palaiko atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su 
atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene. Ką darysite, kad geriau derintumėte suinteresuotųjų subjektų 
įmonių poziciją su pilietinės visuomenės ir individualių piliečių nuomone? Ką darysite, kad būtų plačiau skelbiama 
informacija apie susitikimus su interesų grupėmis? 
 
Kaip numatyta Geresnio reglamentavimo darbotvarkėje4, šios kadencijos Komisija ketina atidžiai klausytis piliečių ir suinteresuotųjų 
subjektų, todėl ji įsipareigoja rengti kokybiškas, skaidrias konsultacijas su visais suinteresuotaisiais subjektais ir per jas rinkti pagrįstiems 
sprendimams priimti reikalingus duomenis. Tie, kuriems taikomi teisės aktai, geriausiai supranta, kokį poveikį turės teisės aktai, ir gali 
pateikti duomenų jiems patobulinti. Siekiant užtikrinti skaidrumą, visi per viešas konsultacijas pateikti pasiūlymai ir vėliau parengtos 

                                                           
4 COM(2015) 215 final, https://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation_en. 
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ataskaitos skelbiami atitinkamai politikos temai skirtoje Komisijos interneto svetainėje. 

 
Nagrinėdama pasiūlymus ir rengdama konsultacijų rezultatų ataskaitas, Komisija deramai atsižvelgia į tai, kokios suinteresuotųjų subjektų 
grupės dalyvavo, kam jos atstovavo ir kokias nuomones išreiškė. Tačiau viešose konsultacijose respondentai dalyvauja savo iniciatyva, 
todėl jie nesudaro reprezentatyvios ES piliečių ir suinteresuotųjų subjektų imties. Taigi, viešomis konsultacijomis siekiama pateikti ne 
reprezentatyvias ES piliečių ir suinteresuotųjų subjektų nuomones, ne balsavimo ar tyrimo rezultatus, o skirtingas piliečių ir įvairių 
suinteresuotųjų subjektų nuomones apie tam tikrą Komisijos iniciatyvą. Taip Komisija rengia ir pasiūlymų, pateiktų per konsultacijas, 
ataskaitas. 

 
 
5. 

 
Kaip už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys, turėsite glaudžiai bendradarbiauti su už 
skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę atsakingu Komisijos nariu, kad Europos Komisija būtų atviresnė ir veiksmingesnė ir 
kad būtų geriau išnaudojamos skaitmeninės technologijos. Kaip užtikrinsite, kad Komisijos ištekliai naudojami 
prioritetiniams klausimams spręsti, įskaitant ISA2 programą ir Komisijos nuosavą atvirojo kodo programinės įrangos 
strategiją? 
 
Informacinės ir ryšių technologijos (IRT) – viena iš svarbiausių 2016 m. Komunikate dėl Komisijos sinergijos ir veiksmingumo patikros5 
nurodytų sričių. Komunikate nustatytas tikslas užtikrinti, kad ES politikos įgyvendinimas duotų veiksmingų rezultatų, ir nurodyti IRT 
srities veiksmai, susiję su toliau nurodytais aspektais.  
 
 Skaitmeninės pertvarkos darbotvarkė pagrįsta trimis ramsčiais: 

 
1) pagrindinių organizacijos procedūrų automatizavimu generaliniuose direktoratuose ir tarnybose. Jau dabar siekiame: 

 
• nustatyti bendrą keitimosi elektroniniais duomenimis vietą6, kur būtų galima standartiniu, sutartu būdu teikti, saugoti ir tvarkyti 

per dotacijų skyrimo ar viešojo pirkimo procedūras pateiktus duomenis; 
                                                           
5 SEC(2016) 170, 2016 4 4. 

6 Kaip numatyta Finansinio reglamento 95 straipsnyje. 
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• parengti organizacijos lygmens e. viešojo pirkimo priemonę, kuri taptų privaloma visiems generaliniams direktoratams ir 
tarnyboms ir kuria būtų suvienodintos skirtingos procedūros; 
 

• išplėsti e. dotacijų priemonės taikymą: ją taikyti visiems tiesiogines dotacijas valdantiems generaliniams direktoratams ir 
prireikus – netiesioginėms dotacijoms. 
 

Tikimasi, kad visos šios procedūrų vienodinimo priemonės ne tik padės užtikrinti didesnį jų veiksmingumą, bet ir palengvins santykius su 
bendrovėmis, MVĮ, organizacijomis ir apskritai visais žmonėmis, su kuriais Komisija kasdien bendrauja ES politikos ir biudžeto vykdymo 
klausimais. 
 

2) dideliais duomenų kiekiais ir duomenų analizės priemonėmis: Komisija ir toliau eksperimentuoja siekdama plėtoti analizės 
infrastruktūrą. 
 

3) struktūros komponentais: Komisija ketina nustatyti ir įdiegti daugkartinius komponentus, kurie padės įgyvendinti naujas 
sistemas ir procedūras visose Komisijos tarnybose. Tai apima e. parašo priemonės taikymą per atitinkamas (tarpinstitucines) 
administracines procedūras arba visuotinį „EU Login“ (saugios elektroninės atpažinties sistemos, kuri taikoma norint prisijungti 
prie ES sistemų ir kurią jau naudoja per 2 mln. naudotojų) taikymą. 
 

 Būsimos iniciatyvos dėl IRT sinergijos ir veiksmingumo patikros tikslas – aprūpinti darbuotojus tinkamomis IT priemonėmis, 
platformomis ir paslaugomis skaitmeninėje darbo vietoje, suteikti naudotojams galimybę bet kur ir bet kada dirbti ir bendradarbiauti jų 
poreikius atitinkančiomis saugumo sąlygomis ir sudaryti jiems optimalias sąlygas pritaikyti įgytą darbo patirtį ir pasiekti optimalų 
našumą.  
 

 Pagrindinė konsolidavimo ir standartizavimo idėja, susijusi su IRT sinergijos ir veiksmingumo patikra, yra: 
 

1) sujungti vietos duomenų centrus į du duomenų centrus Liuksemburge (siekiant veiklos tęstinumo). Neseniai pats atidariau vieną iš 
šių duomenų centrų, į kuriuos galima perkelti duomenis ir sistemas iš skirtingose vietose įkurtų generalinių direktoratų vietos 
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duomenų centrų; 
 

2) užtikrinti, kad IT įrangą centralizuotai valdytų Informatikos GD, t. y. centralizuoti ir standartizuoti galutinių naudotojų 
naudojamą IT įrangą ir susijusias techninės pagalbos paslaugas. 
 

 Kitas svarbus darbotvarkės klausimas – IRT saugumas, užtikrinamas: 
 

• visoje Komisijoje nuosekliai diegiant svarbiausias IT saugumo procedūras;  

• tobulinant bendrą IT saugumo infrastruktūrą (apsaugant tinklą ir galinius mazgus); 

• veiksmingai valdant IT saugumą ir informuojant vyresniuosius vadovus, IT ekspertus ir galutinius naudotojus apie bendrą IT 
saugumo padėtį (rizikos veiksnius ir pavojus); 

• siekiant, kad IT saugumo funkcijos būtų vykdomos veiksmingiau, ir šiuo tikslu centralizuojant dalį vietos informacijos apsaugos 
pareigūno pareigų (šiuo metu jos paskirstytos įvairiems generaliniams direktoratams). 

 
2015 m. Komisija atnaujino atvirojo kodo programinės įrangos strategiją. Ji yra neatskiriama tiek Komisijos IRT vidaus sistemos, tiek 
plačiajai visuomenei skirtų priemonių dalis. Atvirojo kodo programinės įrangos strategiją taikome visoms procedūroms: nuo naršyklių 
mūsų darbuotojų kompiuteriuose iki ES piliečiams skirtų bendradarbiavimo svetainių ir priemonių. Kartu su už skaitmeninę darbotvarkę 
atsakingu Komisijos nariu ir toliau sieksime, kad ji būtų taikoma per Komisijos tarnybų vykdomas administracines ir politines procedūras. 
 
Tam, kad nurodytos iniciatyvos būtų sėkmingos, būtina skirti pakankamai išteklių. Šiuo atžvilgiu ypač svarbus vaidmuo teks ISA2 
programai ir sąveikai su veiksmų programomis, susijusiomis su didelių dotacijų skyrimo ir stambaus viešojo pirkimo procedūromis. Tai 
visų pirma pasakytina apie veiklos procedūrų vienodinimo iniciatyvas, kurios padės suinteresuotosioms šalims nuodugniau susipažinti, kaip 
vykdoma ES politika ir biudžetas, ir prisidėti prie jų vykdymo. Čia Komisijai pravers ir ISA2 programoje pateiktos gairės, sprendimai ir 
priemonės, skirti padėti Europos viešosios administracijos įstaigoms modernizuotis.  
 
Kadangi anksčiau ėjau su tuo susijusias pareigas, puikiai suprantu, kokia svarbi ISA2 programa ir jos indėlis į viešojo sektoriaus sąveikumą 
ir modernizavimą, ir man tikrai ne paslaptis, kad ISA2 programa padeda išvengti administracijos įstaigų pastangų dubliavimo, todėl 
eidamas naujas pareigas ir toliau stebėsiu, kaip daroma pažanga šioje srityje, ir sieksiu užtikrinti, kad būtų skirta reikalingų išteklių ir kad 
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Komisijai būtų naudingos ISA2 gairės ir sprendimai, o ištekliai nebūtų dubliuojami. Europos Parlamentas galės stebėti, kaip daroma 
programos vykdymo pažanga, visų pirma susipažindamas su metinėmis ataskaitomis, teikiamomis pagal ISA2 sprendimą (13 str.). 
 
Įgyvendinant kai kuriuos jau minėtus Komisijos veiksmus bus ypač naudingos tam tikros Europos Parlamento iniciatyvos, įgyvendinamos 
vykdant biudžeto srities bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus. Antai nauji parengiamieji veiksmai, kurie bus vykdomi po 
bandomųjų projektų „Programinės įrangos kodo valdymas ir kokybė – nemokamos ir atvirojo kodo programinės įrangos auditas“ ir 
„Užšifruoti ES institucijų elektroniniai ryšiai“ padės įgyvendinti atvirojo kodo sprendimus ir kartu užtikrins reikiamą ES institucijų ir 
apskritai visų naudotojų saugumo ir apsaugos lygį. Be to, lėšų, kurių taip reikia, kad Komisija galėtų dirbti šioje srityje, bus skirta iš naujų 
bandomųjų projektų „Naujos IRT technologijos ir priemonės, skirtos Europos piliečių iniciatyvoms įgyvendinti ir paprastinti“ ir 
„Elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo sistemų diegimas Europos Parlamentui ir Komisijai įgyvendinant Elektroninės atpažinties 
reglamentą“ biudžeto.  
 
 

 
6.  

 
Kaip vertinate galiojančius reglamentus, susijusius su vienodu požiūriu į darbuotojus, neatsižvelgiant į seksualinę 
orientaciją, ir kaip užtikrinsite vienodą požiūrį į Komisijos darbuotojus, visų pirma į LGBTI bendruomenės narius? 
 
LGBTI bendruomenei priklausančių darbuotojų Komisija visiškai nediskriminuoja. Komisijos žmogiškųjų išteklių srities vidaus taisyklės 
parengtos ir taikomos laikantis nediskriminavimo principo. Jo Komisija laikosi ir praktikoje. Aš pats visą savo politinę karjerą palaikiau 
LGBTI asmenims palankią politiką ir teisės aktus.  

Remdamasi Tarnybos nuostatais, valstybės narės kompetentingų institucijų pripažintą registruotą partnerystę gali pripažinti ir Komisija, kad 
atitinkami darbuotojai galėtų gauti dalį susituokusiems pareigūnams ir kitiems darbuotojams pagal Tarnybos nuostatus priklausančių 
išmokų (dalinis partnerio ir sutuoktinio lygiavertiškumas) arba visas išmokas (visiškas partnerio ir sutuoktinio lygiavertiškumas). Visiškas 
lygiavertiškumas visų pirma pripažįstamas, kai registruoti partneriai homoseksualai negali teisėtai susituokti valstybėje narėje – tai 
vertinama remiantis šalies, kurios pilietybę turi pora arba kurioje ji gyvena, taikomais teisės aktais. 

Darbuotojai, prie kurių priekabiaujama arba su kuriais elgiamasi netinkamai, be kita ko, dėl jų seksualinės orientacijos, turi galimybę 
kreiptis pagalbos. Tokiais atvejais taikoma tiek neoficiali procedūra, kuriai vykdyti pasitelkiamas specialius kursus išėjusių konfidencialios 
informacijos patikėtinių, padedančių išspręsti konfliktą ir suteikti nukentėjusiajam paramą, tinklas, tiek oficiali procedūra, kurią vykdant 
gali būti atliekamas tyrimas arba taikomos drausminės priemonės. 
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Esu tvirtai įsitikinęs, kad turėtume laikytis ne tik lygių galimybių principo, bet ir brandesne organizacijos raidos koncepcija, t. y. įvairove ir 
įtrauktimi, pagrįsto modelio. Įtrauki darbo aplinka yra tokia, kur nė vienam iš baimės būti diskriminuojamam nereikia slėpti kokio nors 
asmenybės bruožo, pavyzdžiui, seksualinės orientacijos. Įvairovės ir įtraukties vertybėmis pagrįsta darbo kultūra gali būti dar labiau 
puoselėjama, pavyzdžiui, rengiant informuotumo didinimo kampanijas ar mokymus, susijusius su įvairove, įskaitant LGTBI aspektus. 

Puikiai žinau, kad LGBTI bendruomenei priklausantiems darbuotojams gali kilti ypatingų problemų ir sunkumų. Esu tvirtai pasiryžęs 
išklausyti juos. Žinau, kad šioje srityje galiu pasikliauti ne pelno asociacijomis, pavyzdžiui, EGALITE („ES institucijose dirbančių gėjų ir 
lesbiečių lygybė“), kurios gali man perduoti LGBTI bendruomenei rūpimus klausimus.  
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