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PASIŪLYMAI

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

1. pažymi, kad Europos Audito Rūmai neapskaičiavo 2018 m. pagal 4 išlaidų kategoriją 
klaidų lygio išlaidų srityje; visiškai pritaria Europos Audito Rūmų pateiktoms 
rekomendacijoms; ypač pabrėžia, jog Europos Audito Rūmai turi turėti galimybę 
susipažinti su visais susijusiais dokumentais, kad galėtų atlikti savo darbą, įskaitant tuos 
atvejus, kai lėšos išmokamos pasitelkiant tarptautines organizacijas; pritaria Europos 
Audito Rūmų rekomendacijai sustiprinti prievolę tarptautinėms organizacijoms perduoti 
reikiamus dokumentus;

2. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 32/2018 („Europos 
Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondas. Tai lanksti priemonė, tačiau reikia 
skirti dėmesio konkrečioms sritims“); ragina Komisiją nedelsiant įgyvendinti likusias 
rekomendacijas; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad ES patikos fondo finansuojami 
projektai papildytų pagal kitas Sąjungos priemones vykdomus veiksmus ir valstybių 
narių ar kitų paramos teikėjų finansuojamus veiksmus; atkreipia dėmesį į žemą 
valstybių narių ir kitų paramos teikėjų įnašų lygį, nes dėl to kyla abejonių dėl ES 
patikos fondo naudojimo pagrįstumo;

3. palankiai vertina pilietinės visuomenės pastangas visame pasaulyje propaguoti ir ginti 
žmogaus teises, ypač tuo metu, kai mažėja pilietinės visuomenės erdvė ir abejojama 
žmogaus teisių visuotinumu; atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų specialiąją 
ataskaitą Nr. 35/2018 („Nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamų ES lėšų 
skaidrumas: būtina daugiau pastangų“); pabrėžia, kad Europos Audito Rūmai nustatė, 
jog išorės veiksmų srityje Komisijos vykdoma NVO vadovaujamų projektų atranka iš 
esmės yra skaidri ir kad Komisija paprastai pateikdavo duomenis apie humanitarinę 
pagalbą ir paramą vystymuisi pagal tarptautinius skaidrumo standartus; vis dėlto 
pažymi, kad Europos Audito Rūmų ataskaitoje nurodoma, kad Komisija galėtų padidinti 
skaidrumą tais atvejais, kai Sąjungos lėšos panaudojamos pasitelkiant NVO; pabrėžia, 
kad NVO taikomi tokie patys skaidrumo reikalavimai kaip ir kitiems lėšų gavėjams; 
ragina Komisiją toliau gerinti savo sistemas, kad būtų galima stebėti, kaip naudojamos 
NVO valdomos lėšos, ir užtikrinti, kad būtų teisingai ir nuosekliai taikomos taisyklės ir 
procedūros, atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų rekomendacijas, ir tą taikymą 
patikrinti, taip pat sudaryti sąlygas įvertinti visų įgyvendinančių subjektų deklaruotas 
išlaidas; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina tai, kad 2019 m. kovo mėn. pradėjo 
veikti vieša interneto svetainė „EU Aid Explorer“, kurioje pateikiami visi paskelbti 
Sąjungos institucijų ir valstybių narių išorės pagalbos duomenys; pabrėžia, jog svarbu, 
kad pagal būsimą daugiametę finansinę programą (DFP) Sąjunga sustiprintų savo 
paramą pilietinės visuomenės organizacijoms;

4. atsižvelgdamas į Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II), atkreipia dėmesį į 
nuolatinius narystės siekiančių šalių administracinių gebėjimų trūkumus, dėl kurių 
mažėja gebėjimas panaudoti lėšas pagal netiesioginio valdymo principą; pabrėžia, kad, 
kaip nurodyta Audito Rūmų 2018 m. specialiojoje ataskaitoje dėl Turkijai skiriamo 
PNPP finansavimo, pažanga tokiose jautriose srityse, kaip teisinė valstybė ir pilietinė 
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visuomenė priklauso ne tik nuo PNPP finansavimo, bet ir, dar svarbiau, nuo valdžios 
institucijų politinės valios; susirūpinęs pažymi, kad pagal Pasirengimo narystei paramos 
priemonę Turkijai skirtos lėšos beveik nebuvo naudojamos pagrindinėms vertybėms, 
įskaitant spaudos laisvę ir teisingumo nešališkumą; mano, jog dabar kaip niekad svarbu, 
kad Komisija, remdama reformas prioritetiniuose Turkijos sektoriuose, pvz., teisinės 
valstybės ir valdymo srityse, taikytų paramos teikimo sąlygas;

5. palankiai vertina tai, kad 2018 m. pagal iš dalies pakeistą priemonę, kuria prisidedama 
prie stabilumo ir taikos (IcSP), buvo pradėtos įgyvendinti pirmosios gebėjimų 
stiprinimo priemonės; pabrėžia, kad šie veiksmai turėtų būti vykdomi atsižvelgiant į 
bendrą saugumo sektoriaus reformos procesą; ragina imantis ilgalaikių veiksmų, 
finansuojamų pagal IcSP ar kitas priemones, aktyviau stebėti pažangą trumpalaikių 
stabilizavimo veiksmų srityje;

6. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų atliktą analitinę Europos gynybos srities 
peržiūrą ir pritaria jų rekomendacijoms; ragina Komisiją kaip Sutarčių sergėtoją 
užtikrinti visų Sąjungos gynybos srities pastangų, kurios dedamos įgyvendinant 
Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką (nuolatinis struktūrizuotas 
bendradarbiavimas (PESCO), Europos gynybos pramonės plėtros programa (EGPPP), 
Europos gynybos fondo (EGF), suderinta metinė peržiūra gynybos srityje ir kt.), 
suderinamumą ir garantuoti sąveikumą ir sinergiją su NATO; mano, kad konkurencinga 
Europos gynybos technologinė ir pramoninė bazė, valstybių narių karinių pajėgumų 
stiprinimas ir Europos gynybos sąjungos kūrimas turi būti vienas iš pagrindinių 
Sąjungos tikslų pagal kitą daugiametę finansinę programą; ragina atlikti labiau 
nepriklausomus ir viešai prieinamus ES civilinio ir karinio saugumo priemonių 
vertinimus, visų pirma ES karinių mokymo misijų, karinių subjektų pajėgumų 
stiprinimo trečiosiose šalyse (pajėgumų stiprinimo remiant saugumą ir vystymąsi 
naudojant IcSP) ir sienų bei migracijos valdymo priemonių vertinimus;

7. ragina Komisiją įvertinti, ar teisėta panaikinti Europos Parlamento biudžeto funkciją 
priimant Tarybos sprendimus dėl EGA ir nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo 
kūrimo; primena, kad atitinkamose ES sutarties 45 straipsnio 2 dalyje ir 46 straipsnio 
2 dalyje numatyta, kad sprendimai turi būti priimami kvalifikuota balsų dauguma be 
veto nuostatos; primena, kad pagal ES sutarties 42 straipsnį Europos Parlamento 
biudžeto funkcija gali būti panaikinta tik veiklos išlaidų atveju ir tam reikia vieningo 
Tarybos sprendimo; pabrėžia, kad Taryba niekada nepriėmė tokio sprendimo;

8. primygtinai pabrėžia, kad reikia griežtai stebėti Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės 
lėšų naudojimą, užtikrinant, kad jos būtų nuosekliai skiriamos pabėgėlių projektams ir 
nebūtų naudojamos jokiems kitiems tikslams; ragina Komisiją reguliariai pranešti 
biudžeto valdymo institucijai apie finansuojamų veiksmų suderinamumą su jų teisiniu 
pagrindu;

9. yra susirūpinęs dėl nepakankamo Sąjungos finansuojamų projektų matomumo, 
pabrėžia, kad reikia gerinti Sąjungos finansinių priemonių matomumą ir stiprinti jų 
papildomumą;

10. apgailestauja dėl nepakankamo administracinių ir biudžetinių (finansinių) procedūrų, 
susijusių su civilinėmis BSGP misijomis, lankstumo; pakartoja savo nuomonę, kad 
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Komisija turėtų nustatyti specialias viešųjų pirkimų taisykles krizių valdymo 
priemonėms pagal BSGP, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos greitai ir lanksčiai 
vykdyti misijas.



PE643.159v02-00 6/7 AD\1197081LT.docx

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data 21.1.2020

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

49
10
2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Phil Bennion, Lars 
Patrick Berg, Reinhard Bütikofer, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael 
Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Nathan Gill, Raphaël 
Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, 
Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrius Kubilius, 
Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Claudiu 
Manda, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven 
Mikser, Francisco José Millán Mon, Urmas Paet, Demetris Papadakis, 
Kostas Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Catherine 
Rowett, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Irina 
Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel 
Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Attila Ara-Kovács, Loucas Fourlas, Sunčana Glavak, Markéta 
Gregorová, Robert Hajšel, Martin Horwood, Arba Kokalari, Hannah 
Neumann, Luisa Porritt, Paulo Rangel, Tineke Strik, Javier Zarzalejos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 
dalis)

Costas Mavrides, Mikuláš Peksa, Geoffrey Van Orden



AD\1197081LT.docx 7/7 PE643.159v02-00

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

49 +
NI Márton Gyöngyösi

PPE Traian Băsescu, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Arba 
Kokalari, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán 
Mon, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Željana Zovko

RENEW Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Luisa Porritt, Irina Von Wiese

S&D Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Robert Hajšel, Dietmar Köster, Claudiu 
Manda, Costas Mavrides, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Isabel 
Santos, Andreas Schieder

VERTS/ALE Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Hannah Neumann, Mikuláš Peksa, Catherine Rowett, Tineke Strik, 
Salima Yenbou

10 -
ECR Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

GUE/NGL Giorgos Georgiou, Stelios Kouloglou

ID Jaak Madison

NI Nathan Gill, Kostas Papadakis

2 0
ID Lars Patrick Berg, Thierry Mariani

Balsavimo rezultatų ištaisymas

+

- Thierry Mariani

0

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


