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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0298/2015 

Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 

finansinių metų bendrojo biudžeto projekto (11706/2015 – C8-0274/2015 – 

2015/2132(BUD)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį, 

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

– atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl 

Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos
1
, 

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

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

ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002
2
, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, 

kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa
3
 (DFP reglamentas), 

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

tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais 

ir patikimo finansų valdymo
4
 (TIS), 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2016 

finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos
5
, 

                                                 
1
  OL L 163, 2007 6 23, p. 17. 

2
  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 

3
  OL C 347, 2013 12 20, p. 884. 

4
  OL C 373, 2013 12 20, p. 1. 

5
  Priimti tekstai, P8_TA(2015)0172. 
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– atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 24 d. Komisijos priimtą Europos Sąjungos 2016 

finansinių metų bendrojo biudžeto projektą (COM(2015) 0300), 

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 4 d. Tarybos patvirtintą poziciją dėl Europos Sąjungos 

2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto, kuri 2015 m. rugsėjo 17 d. buvo 

perduota Europos Parlamentui (11706/2015 – C8–0274/2015), 

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 23 d. komunikatą Europos Parlamentui, Europos 

Vadovų Tarybai ir Tarybai „Pabėgėlių krizės valdymas. Neatidėliotinos operatyvinės, 

biudžeto ir teisinės priemonės pagal Europos migracijos darbotvarkę“ (COM(2015) 0490), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir į kitų suinteresuotų komitetų nuomones 

(A8-0000/2015), 

III skirsnis 

Bendroji apžvalga 

1. palankiai vertina Komisijos 2016 m. biudžeto projektą, nes tai yra žingsnis gera linkme; 

tačiau pažymi, kad vis dar yra labai daug galimybių veiksmingai taupyti lėšas, ir todėl 

palankiai vertina Tarybos pasiūlytus pakeitimus ir tai, kad jie orientuoti į fiskalinę 

atsakomybę; 

2. pažymi, kad Parlamentui svarstant 2016 m. biudžetą iš dalies atsižvelgta į politinius 

prioritetus, nurodytus rezoliucijose – 2015 m. kovo 11 d. rezoliucijoje dėl biudžeto 

sudarymo bendrųjų gairių
1
 ir 2015 m. liepos 8 d. rezoliucijoje dėl įgaliojimų, susijusių su 

trišaliu dialogu
2
; vis dėlto apgailestauja dėl Parlamento sprendimo dėl mėginimo pažeisti 

2014–2020 m. daugiametės finansinės programos viršutines ribas, dėl kurių sutarė 

Komisija, Taryba ir Parlamentas; mano, kad tai yra neatsakinga pozicija, atsižvelgiant į 

fiskalinę padėtį keliose valstybėse narėse; 

3. pabrėžia, kad pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą (DFP) sutartų 

viršutinių ribų turi būti laikomasi, ypač atsižvelgiant į būsimą DFP prioritetų peržiūrą; 

apgailestauja dėl Parlamento sprendimo išnaudoti 1a, 1b ir 3 išlaidų kategorijų maržas, 

2016 m. biudžete paliekant mažai veiksmų laisvės 4 išlaidų kategorijoje;  mano, kad 

logiška išvada, vertinant šį viršutinės ribos pažeidimą, yra ne ta, kad viršutinės ribos yra 

netinkamos, bet veikiau ta, kad Parlamentas, kaip viena iš biudžeto valdymo institucijų, 

turi laikytis labiau realistiško ir atsakingo požiūrio į išlaidas; 

4. siūlo, kad didinant šį biudžetą pirmenybę reikėtų teikti migracijos ir pabėgėlių krizei 

spręsti;  supranta, kad šios krizės negalima įveikti vien finansiniais ištekliais;  vis dėlto 

apgailestauja dėl Parlamento nesugebėjimo nustatyti prioritetus, mažinti išteklių 

švaistymą ir daugiausia dėmesio skirti išlaidoms priemonėms, skirtoms palengvinti šią 

krizę, visų pirma aiškiai nustatant biudžeto eilutes, kurių lėšų įsisavinimo lygis yra žemas 

                                                 
1
  Priimti tekstai, P8_TA(2015)0060. 

2
  Priimti tekstai, P8_TA(2015)0263. 
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ir mažas įgyvendinimo lygis; mano, kad Parlamento pozicija kelia grėsmę Europos atsakui 

į šią krizę; 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. spalio 14 d. buvo paskelbtas Komisijos taisomasis 

raštas Nr. 2/2016; palankiai vertina tai, kad padidėjo išlaidos, skirtos problemoms žemės 

ūkio sektoriuje mažinti;  vis dėlto ragina Komisiją dar kartą išnagrinėti 3 ir 4 išlaidų 

kategorijas siekiant rasti galimybių sutaupyti lėšų, kurios galėtų bent iš dalies prisidėti 

finansuojant priemones, skirtas migracijos ir pabėgėlių krizei palengvinti; 

6. pakartoja savo įsitikinimą, kad ES biudžete turėtų būti atsižvelgta į trijų institucijų jau 

prisiimtus politinius įsipareigojimus, ypač susijusius su Europos strateginių investicijų 

fondu (ESIF) ir Jaunimo užimtumo iniciatyva (JUI); mano, kad šių įsipareigojimų 

nesilaikymas ne tik kenkia ilgalaikiam Parlamento finansiniam patikimumui, bet taip pat 

neleidžia patenkinti skubių trumpalaikių 2016 m. biudžeto prioritetų; 

7. pabrėžia, kad svarbu visapusiškai atsižvelgti į bendrą pareiškimą dėl mokėjimų plano 

(2015–2016 m.), dėl kurio susitarė Parlamentas, Taryba ir Komisija
1
, pagal bendrą 

įsipareigojimą iki 2016 m. pabaigos sumažinti pagal 2007–2013 m. sanglaudos programas 

susikaupusių neįvykdytų mokėjimų prašymų už maždaug 2 mlrd. EUR skaičių ir ateityje 

vengti netvarių vėlavimų; 

8. remia specialiųjų priemonių naudojimą reaguojant į ypatingas aplinkybes ypatingosiomis 

priemonėmis ir mano, kad tokios priemonės parodo, jog DFP turi pakankamai lankstumo; 

mano, kad dėl dabartinė migracijos ir pabėgėlių krizė pateisina poreikį naudoti 

specialiąsias priemones; vis dėlto apgailestauja, kad papildomas finansavimas, būtinas 

tinkamam ES atsakui į krizę, negalėjo būti rastas jau esamose biudžeto eilutėse, ypač tose, 

kurių ES pridėtinė vertė nėra aiškiai įrodyta; yra susirūpinęs dėl to, kad vadovaujantis 

Parlamento pozicija turėtų būti pakartotinai naudojamos specialios priemonės įvairiose 

išlaidų kategorijose, o tai kenktų gebėjimui reaguoti į nenumatytas aplinkybes 2016 m.; 

1a išlaidų pakategorė – Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti 

9. pakartoja, kad remia modernizuojantį biudžetą, kuriuo pirmenybė būtų teikiama 

užimtumui, įmonėms ir verslumui, ypač tose biudžeto eilutėse, kurios turi didžiausią 

potencialą prisidėti prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslo;  pripažįsta, kad 

Komisijos ir Tarybos pozicija trumpuoju laikotarpiu gali daryti neigiamą poveikį kai 

kurioms biudžeto eilutėms; vis dėlto norėtų, kad ir toliau daug dėmesio būtų skiriama 

darbo vietų kūrimui, ekonomikos augimo skatinimui bei moksliniams tyrimams ir plėtrai 

vėlesniuose ES biudžetuose; 

10. atkreipia dėmesį į neseniai priimtą susitarimą dėl ESIF; apgailestauja, kad Taryba siūlo 

sumažinti išlaidas, dėl kurių jau susitarta, programai „Horizontas 2020“ ir Europos 

infrastruktūros tinklų priemonei; taip pat apgailestauja dėl Parlamento fiskaliniu požiūriu 

neatsakingo sprendimo dar labiau padidinti ES biudžetą, viršijant susitarimą dėl DFP, 

kuriuo remiamas paramos padidinimas programai „Horizontas 2020“ ir Europos 

infrastruktūros tinklų priemonei, nustatant sumas, kurios buvo prieš ESIF, taip visiškai 

                                                 
1
  Priimti tekstai, P8_TA(2015)0263, II priedas. 
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sulaužant ankstesnį trijų institucijų susitarimą dėl DFP; ragina visas šalis nutraukti 

politinius manevrus ir laikytis ESIF ir DFP susitarimų, kuriuos jos anksčiau prisiėmė; 

1b išlaidų pakategorė – Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda 

11. supranta, kad idealiu atveju sumos neturėtų būti sumažintos labiau, nei numatyta 

Komisijos pasiūlyme; vis dėlto pabrėžia, kad svarbu užtikrinti fiskalinę atsakomybę;   

todėl palankiai vertina Tarybos pakeitimus, kuriais siekiama išsaugoti finansavimą 

mažiausiai išsivysčiusiems regionams ir sumažinti finansavimą labiausiai išsivysčiusiems 

regionams, kaip Europos solidarumo pavyzdį; 

12. supranta, kad jaunimo nedarbas yra didelė problema daugelyje valstybių narių; vis dėlto 

apgailestauja, kad Parlamento sprendimas padidinti išlaidas, skirtas JUI, viršydamas DFP 

viršutinę ribą, atsižvelgiant į tai, kad nemažai lėšų buvo sutelkta ankstesniais metais, buvo 

skirtas nemenkas išankstinis finansavimas, ir į Komisijos argumentą, kad nėra skubios 

būtinybės 2016 m. biudžete padidinti įsipareigojimus; primena, kad užimtumas yra iš 

esmės valstybių narių atsakomybė, ir ragina valstybes nares dėti visas pastangas siekiant 

užtikrinti aukštą užimtumo lygį ir spręsti ypatingas jaunimo problemas; 

2 išlaidų kategorija – Tvarus augimas: gamtos ištekliai 

13. teigiamai vertina Komisijos biudžeto projektą; vis dėlto pritaria Tarybos teiginiui, kad yra 

reikšmingų sričių, kur galima rasti trūkumų, pavyzdžiui, kaip antai taisomojo biudžeto Nr. 

7/2015 projekto pakeitimai; todėl pritaria Tarybos siūlymams šiek tiek sumažinti 

įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus pagal 2 išlaidų kategoriją; 

14. pritaria tam, kad būtų padidintos išlaidos siekiant sumažinti krizę žemės ūkio sektoriuje, 

kaip patvirtinta Komisijos taisomajame rašte Nr. 2/2016, ypač pieno produktų sektoriuje, 

ir pritaria Europos Parlamento pozicijai šiuo klausimu; palankiai vertina tai, kad šį paketą 

sudaro įvairios priemonės, kuriomis siekiama spręsti ilgalaikį Rusijos embargo poveikio 

Europos ūkininkams klausimą; 

3 išlaidų kategorija – Saugumas ir pilietybė 

15. palankiai vertina tai, Komisija pasiūlė padidinti išlaidas savo 2016 m. biudžeto projekte ir 

taisomajame rašte Nr. 2/2016, skirtame migracijai ir pabėgėliams; vis dėlto abejoja, ar 

Europos Komisija tinkamai išnagrinėjo visas galimybes perskirstyti asignavimus pagal 3 

išlaidų kategoriją, ypač atsižvelgiant į tai, kad Tarybai pavyko rasti galimybių sutaupyti 

25 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 35 mln. EUR mokėjimų asignavimų; kritikuoja 

1,5 mlrd. EUR lankstumo priemonės mobilizavimą dėl Komisijos ir Parlamento 

nesugebėjimo rasti galimybių sutaupyti lėšų;  pakartoja savo įsitikinimą, kad 3 išlaidų 

kategorijoje yra daug biudžeto eilučių, kurios turi akivaizdžiai mažą ES pridėtinę vertę ir 

kurioms šiuo metu numatytas finansavimas galėtų būti naudojamas sprendžiant migracijos 

ir pabėgėlių krizę;  

16. mano, kad reikia aiškiai atskirti prieglobsčio ir migracijos politiką; mano, kad reikia 

ilgalaikių, tvarių ir praktiškų sprendimų siekiant užkirsti kelią tolesnėms mirtims, kai 

mėgina prašyti prieglobsčio ES, taip pat užtikrinti veiksmingą sienų ir vidaus saugumą;  
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4 išlaidų kategorija – Europos vaidmuo pasaulyje 

17. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos 2016 m. biudžeto projekte, palyginti su 2015 m. 

biudžetu, numatyta gerokai daugiau lėšų; pritaria Tarybai, kad šių išlaidų padidinimas 

nepalieka pakankamos viršutinių ribų maržos; pritaria Tarybos pozicijai, kuria vis dar 

siekiama gerokai padidinti išlaidas, skirtas neišsivysčiusioms šalims, kad būtų sumažinta 

problemų kaimyninėse šalyse; apgailestauja, kad vadovaujantis Parlamento pozicija pagal 

4 išlaidų kategoriją būtų palikta tik 50 000 EUR marža, kuri būtų visiškai nepakankama 

sprendžiant nenumatytas aplinkybes 2016 m.; pabrėžia, kad nenumatytų aplinkybių 

pavyzdys galėtų būti ES  bendras veiksmų planas su Turkija, dėl kurio 2015 m. spalio 15 

d. susitarė Taryba
1
 ir kurio ES būtų nepajėgi finansuoti, jei Parlamento pozicija būtų 

patvirtinta; 

18. vis dėlto palankiai vertina priemones, apie kurias paskelbta 2015 m. rugsėjo 23 d. 

Komisijos komunikate ir kurios patvirtintos taisomajame rašte Nr. 2/2016; abejoja, ar 

Komisija išnagrinėjo taupymo galimybes, kurias Taryba rado 4 išlaidų kategorijoje; 

pakartoja, kad taisomojo biudžeto Nr. 7/2015 projektas parodė, kad reikšmingas 

perskirstymas į prioritetines sritis yra įmanomas; pabrėžia, kad vien finansiniais ištekliais 

migrantų ir pabėgėlių krizė nebus išspręsta; mano, kad papildomos lėšos turėtų būti 

skiriamos labai tikslingai, skaidriai ir atskaitingai, užtikrinant, kad atitiktų prioritetinį 

poreikį; 

19. mano, kad finansiniai ištekliai, skirti migracijos ir pabėgėlių krizei spręsti, turėtų būti 

nukreipti problemos priežastims, o ne jos poveikiui spręsti;  pabrėžia, kad svarbu remti 

pabėgėlius netoli jų kilmės šalių, pvz., stiprinant atitinkamas ES agentūras ir ES regioninį 

patikos fondą Sirijoje;    

5 išlaidų kategorija – Administravimas  

20. mano, kad Komisijos administracinės išlaidos neturėtų būti išimtis, ir joms, kaip ir 

nacionalinių administracijų išlaidoms, turėtų būti taikomos veiksmingo taupymo 

priemonės; mano, kad atsižvelgiant į daugybę krizių, su kuriomis susiduria ES, be kita ko, 

į besitęsiantį pasaulio ekonomikos krizės poveikį, Komisija turėtų taikyti simboliškai 

reikšmingas veiksmingo taupymo priemones, kad pademonstruotų solidarumą su 

nacionalinėmis administracijomis, susiduriančiomis su sunkumais;   

Agentūros 

21. iš esmės pritaria Komisijos agentūrų biudžeto reikmių sąmatai; pritaria Parlamento 

sprendimui skirti daugiau lėšų skirti agentūroms, dirbančiomis su migracijos klausimais, 

konkrečiai, Europos prieglobsčio paramos biurui, FRONTEX, Europolui, Eurojustui, 

„eu.LISA“, Europos policijos koledžui (CEPOL) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

agentūrai; apgailestauja dėl Parlamento bandymų skirti daugiau lėšų kitoms agentūroms, 

kurios akivaizdžiai nėra prioritetinės; 

Mokėjimai 

                                                 
1
  Europos Vadovų Tarybos išvados, 2015 m. spalio 15 d., EUCO 26/15.  
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22. primena ankstesnius, Parlamento, Tarybos ir Komisijos prisiimtus, įsipareigojimus, 

siekiant išvengti neapmokėtų sąskaitų;  todėl apgailestauja dėl Parlamento sprendimo 

labai padidinti įsipareigojimus, kuriuos Komisija sunkiai pajėgs paversti mokėjimais; taip 

pat apgailestauja dėl Tarybos sprendimo nuosekliai mažinti išlaidas daugiau nei 

įsipareigojimus; ragina abi institucijas veikti atsakingai; 

Kiti skirsniai 

I skirsnis – Europos Parlamentas 

23. pabrėžia, kad akivaizdžiai lėšų galima sutaupyti Parlamento biudžete, jau nekalbant apie 

komišką padėtį, kai plenarinės sesijos rengiamos Briuselyje ir Strasbūre;  ragina 

Parlamentą ir Tarybą parengti planą, siekiant pereiti prie vienos būstinės, kaip to prašė 

dauguma Parlamento narių 2013 m. lapkričio 20 d. priimtame A. Fox ir G. Häfner 

pranešime
1
;  mano, kad kelionės tarp Briuselio ir Strasbūro prieštarauja bet kokioms 

Parlamento pastangoms būti laikomai fiskaliniu požiūriu atsakinga institucija, ir iš esmės 

trukdo visuomenei teigiamai vertinti Parlamentą;   

24. mano, kad Parlamentas galėtų sutaupyti dar daugiau biudžeto lėšų sumažindamas 

pareigūnų skaičių ir tuo pačiu biuro patalpų ir pastatų poreikį; siūlo nutraukti tokius 

projektus, kaip antai „Europos istorijos namai“; ir sustabdyti paties Parlamento vykdomą 

perdėtą politikos skatinimą; 

25. mano, kad dar daugiau biudžeto lėšų būtų galima sutaupyti restruktūrizuojant 

tarpparlamentines delegacijas, delegacijas jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir 

delegacijas parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse 

asamblėjose siekiant mažinti į užsienį siunčiamų delegacijų skaičių ir bendras jų 

sąnaudas; 

26. mano, kad papildomai Parlamento biudžeto lėšų galima sutaupyti sumažinant paramą 

politinių partijų formavimuisi ir fondams ir išlaidas, skirtas Parlamento narių padėjėjams;  

atkreipia dėmesį į tai, kad generalinis sekretorius pasiūlė Biurui, kad būtų pasiekta nauja 

pusiausvyra tarp akredituotų Parlamento narių padėjėjų ir vietos padėjėjų; tikisi, kad 

galutinis sprendimas vėliausiai įsigalios iki 2016 m. liepos mėn. ir bus išlaikyta jau 

sudarytų sutarčių galiojimo trukmė; 

27. apgailestauja dėl Parlamento pozicijos dėl darbuotojų skaičiaus sumažinimo 5 proc. tikslo, 

kuri prieštarauja susitarimo su Komisija ir Taryba, kuris buvo įtvirtintas 2013 m. gruodžio 

2 d. tarpinstituciniame susitarime
2
, dvasiai ir principui; atkreipia dėmesį į Biudžeto 

kontrolės komiteto rekomendacijas dėl 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo
3
; mano, 

kad Parlamento biudžeto sumažinimą 10 proc. būtų galima pasiekti nepadarant jokio 

poveikio pagrindinėms Europos Parlamento narių pareigoms; pakartoja savo susirūpinimą 

dėl to, kad Europos Parlamento pirmininko biure dirba labai daug darbuotojų, jų skaičius 

siekia 35 darbuotojus, įskaitant du vairuotojus ir asmeninį tvarkdarį; sutinka, kad tai yra 

                                                 
1
  Priimti tekstai, P8_TA(2013)0498. 

2
  OL C 373, 2013 12 20, p. 5.  

3
  Priimti tekstai, P7_TA(2015)0121. 
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daug abejonių keliantis klausimas ir kad tai yra blogas pavyzdys, kai siekiama mažinti 

sąnaudas ir parodyti Parlamento fiskalinę atsakomybę; 

28. atkreipia dėmesį į Parlamento prieštaravimą padidinti Teisingumo Teismo apimtį;  siūlo, 

kad, jei reforma būtų tęsiama, ji turėtų būti vykdoma nedarant poveikio biudžetui; 

29. ragina atlikti visapusišką Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų 

komiteto sąnaudų ir naudos analizę siekiant įvertinti jų pridėtinę vertę ES; 

o 

o     o 

30. ir toliau yra įsitikinęs, kad ES biudžetu turėtų būti sukurta pridėtinė vertė ir nepažeistos 

valstybių narių vyriausybių teisės ir pareigos; ragina visas šalis parengti atsakingą 

biudžetą, ypatingą dėmesį skiriant palengvinti migracijos ir pabėgėlių krizės problemas; 

31. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms susijusioms 

institucijoms ir organams bei nacionaliniams parlamentams. 

Or. en 

 

 


