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PASIŪLYMAI 

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi skaidrumas, atskaitomybė ir sąžiningumas yra itin svarbūs ir vienas kitą 

papildantys elementai skatinant gerą ES institucijų valdymą ir užtikrinant didesnį ES 

veikimo ir sprendimų priėmimo proceso atvirumą; 

B. kadangi piliečių pasitikėjimas ES institucijomis yra esminis dalykas siekiant užtikrinti 

demokratiją, gerą valdymą ir veiksmingą politikos formavimą; 

C. kadangi reikia sumažinti ES atskaitomybės spragas ir pereiti prie glaudesniu 

bendradarbiavimu grindžiamų tikrinimo būdų, apjungiančių demokratinę priežiūrą, 

kontrolę ir audito veiklą, taip pat suteikiant daugiau skaidrumo; 

D. kadangi korupcija daro didelį finansinį poveikį ir kelia didelį pavojų demokratijai, teisinės 

valstybės principams ir viešosioms investicijoms; 

E. kadangi skaidrumas, atskaitomybė ir sąžiningumas turėtų būti svarbiausi ES institucijų 

kultūros principai; 

1. ragina bendrai pagerinti korupcijos prevenciją viešajame sektoriuje ir kovą su ja, ypač ES 

institucijose, – taikyti holistinį požiūrį pradedant nuo daugiau galimybių visuomenei 

susipažinti su dokumentais suteikimo ir griežtesnių taisyklių dėl interesų konfliktų 

nustatymo, paramos tiriamajai žurnalistikai ir kovos su korupcija tarnyboms, sukuriant ar 

stiprinant skaidrumo registrus ir suteikiant pakankamai išteklių teisėsaugos priemonėms 

įgyvendinti, taip pat užtikrinti geresnį valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą ir 

bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis; 

2. ragina visas ES institucijas sustiprinti savo procedūras ir praktiką, kuria siekiama saugoti 

Sąjungos finansinius interesus, ir aktyviai prisidėti prie į rezultatus orientuoto biudžeto 

vykdymo proceso; 

3. pabrėžia, kad būtina didinti sąžiningumą ir gerinti etikos sistemą – geriau įgyvendinti 

elgesio kodeksus ir etikos principus tam, kad būtų sustiprinta bendra ir veiksminga 

sąžiningumo kultūra visose ES institucijose ir agentūrose; 

4. pritaria tam, kad būtų sukurta nepriklausoma įvairių elgesio kodeksų taikymo ir 

informatorių apsaugos priežiūros struktūra remiantis aukščiausiais profesinės etikos 

standartais, stiprinant viešojo sektoriaus atskaitomybės sistemą ir gerinant administravimą 

visais lygmenimis, pasitelkus geresnio valdymo principus ir struktūras; 

5. apgailestauja dėl to, kad Taryba iki šiol nepriėmė elgesio kodekso; mano, kad visos ES 

institucijos turėtų susitarti dėl bendro elgesio kodekso, kuris būtinas siekiant šių institucijų 

skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo; ragina ES institucijas ir įstaigas, kurios vis dar 

neturi elgesio kodekso, jį kuo skubiau parengti; 

6. ragina ES institucijas, kurios pradėjo taikyti elgesio kodeksus, įskaitant Parlamentą, 

patobulinti savo įgyvendinimo priemones, pvz., finansinių interesų deklaracijų patikrą; 



 

PE560.864v02-00 4/7 AD\1080280LT.doc 

LT 

7. prašo, kad visos ES institucijos įgyvendintų Tarnybos nuostatų 16 straipsnį ir kasmet 

skelbtų informaciją apie ES administraciją palikusius vyresniuosius pareigūnus, taip pat 

interesų konfliktų sąrašą; prašo, kad minėtoji nepriklausoma struktūra įvertintų naujų 

pareigų nustojus eiti pareigas ES institucijose suderinamumą arba reiškinį, kai institucijų 

tarnautojai ir buvę Europos Parlamento nariai iš viešojo sektoriaus pereina į privatųjį 

(vadinamąją „sukamųjų durų“ problemą), taip pat interesų konflikto galimybę, ir nustatyti 

veiklos pertraukos laikotarpius, kurie turėtų apimti apimant bent laikotarpį, kuriuo 

mokamos pereinamojo laikotarpio išmokos, per kuriuos pareigūnai ir EP nariai privalo 

elgtis sąžiningai ir diskretiškai arba pradėdami eiti naujas pareigas laikytis tam tikrų 

sąlygų; prašo, kad minėtą struktūrą sudarytų nepriklausomi ekspertai ne iš institucijos, kad 

būtų užtikrinta, jog ji galėtų įgyvendinti savo uždavinius visiškai nepriklausomai;  

8. primena bendrą principą, kad visi asmenys yra laikomi nekaltais tol, kol jų kaltė nėra 

nustatyta teisiškai; 

9. ragina ES institucijas ir organus greta šiuo metu vykdomos sąmoningumo ugdymo veiklos 

labiau didinti pareigūnų informuotumą apie interesų konflikto politiką ir į diskusijas 

vykdant įdarbinimo procedūras bei veiklos rezultatų peržiūrą kaip privalomą klausimą 

įtraukti sąžiningumo ir skaidrumo klausimą; mano, kad teisės aktuose dėl interesų 

konfliktų reikėtų atskirti išrinktus atstovus ir pareigūnus; laikosi nuomonės, kad ir 

valstybėse narėse pareigūnams ir valstybės tarnautojams, kurie valdo ir kontroliuoja ES 

subsidijas, reikėtų nustatyti panašias taisykles; ragina Europos Komisiją pateikti 

atitinkamą pasiūlymą dėl teisinio pagrindo; 

10. palankiai vertina Komisijos sprendimą didinti skaidrumą tobulinant savo ekspertų grupių 

sistemą, ypač ekspertų atrankos procedūrą,– kurti naują interesų konfliktų politiką, kai 

ekspertai skiriami individualiai, ir numatyti, kad Parlamentas turėtų galimybę tiesiogiai 

kontroliuoti tokius paskyrimus; atkreipia dėmesį į reikalavimą ekspertams atitinkamais 

atvejais registruotis skaidrumo registre; vis dėlto primygtinai ragina Komisiją rengiant 

galiojančių horizontaliųjų taisyklių dėl ekspertų grupių pakeitimus atsižvelgti ir į Europos 

ombudsmeno rekomendacijas dėl ekspertų grupių sudėties, ir į tyrimo „Komisijos 

ekspertų grupių sudėtis ir ekspertų grupių registro statusas“ rekomendacijas siekiant 

laikytis sistemingesnio ir skaidresnio požiūrio; prašo Komisijos prieš oficialiai patvirtinant 

šias taisykles dalyvauti dialoge su Parlamentu, visų pirma kiek tai susiję su būsimu 

Biudžeto kontrolės komiteto ir Teisės reikalų komiteto pranešimu šiuo klausimu; ragina 

ES agentūras apsvarstyti galimybę įgyvendinti panašias reformas; 

11. mano, kad, siekiant padidinti lobistinės veiklos skaidrumą, būtina imtis tolesnių veiksmų 

siekiant spręsti etikos klausimus, susijusius su lobistų politiniu vaidmeniu, praktika ir 

įtaka, ir skatinti sąžiningumo apsaugos priemones; siūlo nustatyti visoms Europos 

Sąjungos institucijoms bendras taisykles dėl jų viduje vykdomos lobistinės veiklos 

reikalavimų ir sąlygų; 

12. mano, kad skaidrumas turėtų būti padidintas sukūrus ES lobizmo teisėkūros pėdsaką; 

ragina pateikti pasiūlymą, kuris suteiktų galimybę skelbti visus dokumentus, apimančius 

visus teisės aktų rengimo etapus, ir kuriuo būtų numatyta iki 2016 m. galutinai pereiti nuo 

savanoriško ES registro prie privalomo visos lobistinės veiklos visose ES institucijose 

registro; 

13. ragina Tarybą prisidėti prie ES skaidrumo registro; 



 

AD\1080280LT.doc 5/7 PE560.864v02-00 

 LT 

14. šiuo atžvilgiu mano, kad į privalomą ES registrą reikia įtraukti aiškias nuostatas dėl to, 

kokia informacija turi būti registruojama, t. y. tiksli ir nuolat atnaujinama informacija apie 

lobistinės ir (arba) teisinės veiklos pobūdį kartu su išsamiais duomenimis apie ryšius ir 

indėlį į ES teisę ir politikos formavimą; mano, kad reikia numatyti sankcijų sistemą, 

taikomą piktnaudžiavimo atveju prižiūrint Parlamentui; ragina Komisiją nedelsiant 

pateikti pasiūlymų dėl privalomo registro; 

15. prašo, kad visos ES institucijos, kurios to dar nepadarė, skubiai priimtų vidaus taisykles 

dėl informatorių ir taikytų bendrą požiūrį į savo įsipareigojimus, pagrindinį dėmesį 

skiriant informatorių apsaugai; prašo skirti ypatingą dėmesį informatorių apsaugai pagal 

Direktyvą dėl komercinių paslapčių apsaugos; ragina Komisiją skatinti priimti teisės aktus 

dėl būtiniausio lygio informatorių apsaugos ES; ragina institucijas iš dalies pakeisti 

Tarnybos nuostatus siekiant užtikrinti, kad jais pareigūnai būtų ne tik oficialiai įpareigoti 

pranešti apie įvairius pažeidimus, bet ir jais būtų nustatyta tinkama informatorių apsauga; 

ragina institucijas nedelsiant įgyvendinti Tarnybos nuostatų 22 straipsnio c dalį; 

16. ragina ES institucijas ir įstaigas griežtai taikyti priemones, susijusias su diskrecija ir 

neleidimu dalyvauti viešuosiuose pirkimuose,– visais atvejais atlikti tinkamus 

patikrinimus ir taikyti atmetimo kriterijus, kad interesų konflikto atveju bendrovių 

paraiškos būtų atmetamos, nes tai labai svarbu norint apsaugoti ES finansinius interesus; 

17. mano, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra yra svarbi demokratinės 

atskaitomybės Sąjungos piliečiams priemonė; primena, kad iki šiol vykdant biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo procedūras nuolat būta sunkumų, kilusių dėl Tarybos 

nebendradarbiavimo; pakartoja, kad norint vykdyti veiksmingą biudžeto kontrolę ir 

demokratinę institucijos atskaitomybę Parlamentas ir Taryba turi bendradarbiauti; 

18. primygtinai prašo, kad Taryba būtų atskaitinga ir skaidri, kaip ir kitos institucijos; 

19. teigia, kad ES institucijų metinės ataskaitos galėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant laikytis 

skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina ES institucijas į savo metines 

ataskaitas įtraukti standartinį skyrių apie šiuos principus; 

20. mano, kad Komisijos pirmoji dvimetė kovos su korupcija ataskaita yra daug žadantis 

žingsnis siekiant geriau suprasti visus korupcijos aspektus, sukurti veiksmingas priemones 

siekiant su ja kovoti ir padėti stiprinti viešojo sektoriaus atskaitomybę ES piliečiams; 

atsižvelgdamas į tai, dar kartą pabrėžia ES visiško sukčiavimo, korupcijos ir slaptų 

susitarimų netoleravimo politikos svarbą; vis dėlto, apgailestauja, kad šioje atskaitoje 

neaptarta pačių ES institucijų kovos su korupcija politika; 

21. atkreipia dėmesį į tai, kad sudėtinga ir daugialypė korupcija kelia grėsmę demokratijai ir 

teisinei valstybei, trukdo ir kenkia ES ekonomikai, patikimumui ir reputacijai (ypač 

slėpimo praktika ir spaudimas, daromas siekiant priversti nukrypti nuo pradinių politikos 

tikslų arba veikti tam tikru būdu); 

22. prašo, kad savo antrojoje kovos su korupcija ataskaitoje Komisija tiek ES institucijų, tiek 

valstybių narių lygmeniu atliktų išsamesnę aplinkos, kurioje įgyvendinama politika, 

analizę, siekiant nustatyti būdingus esminius veiksnius, pažeidžiamas sritis ir korupcijai 

palankius rizikos veiksnius; 
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23. atsižvelgdamas į tai, prašo Komisijos skirti ypatingą dėmesį interesų konfliktų ir 

korupcinės veiklos prevencijai decentralizuotų agentūrų atveju, nes jos yra ypač 

pažeidžiamos atsižvelgiant į tai, kad yra mažai žinomos visuomenei ir yra įsikūrusios 

įvairiose ES vietose; 

24. pakartoja savo prašymą1, kad Komisija kas dvejus metus praneštų Parlamentui ir Tarybai 

apie tai, kaip ES institucijos įgyvendina savo vidaus kovos su korupciją politiką, ir tikisi, 

kad kita Komisijos kovos su korupcija ataskaita bus parengta 2016 m. pradžioje; prašo 

Komisijos įtraukti skyrių dėl ES institucijų veiklos rezultatų kovojant su korupcija ir 

mano, kad būsimos Komisijos kovos su korupcija ataskaitos turėtų visada apimti ir visas 

ES institucijas ir įstaigas; 

25. mano, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) yra pagrindinė veikėja kovoje 

su korupcija, todėl mano, kad itin svarbu, kad ši institucija dirbtų veiksmingai ir 

nepriklausomai; rekomenduoja, kad, kaip nustatyta OLAF reglamente, OLAF priežiūros 

komitetui būtų suteikta galimybė susipažinti su informacija, kuri reikalinga tam, kad jis 

galėtų veiksmingai vykdyti savo įgaliojimus, susijusius su OLAF veiklos priežiūra, ir kad 

jam būtų suteiktas biudžetinis nepriklausomumas; 

26. ragina ES kuo skubiau pateikti paraišką dėl narystės Europos Tarybos kovos su korupcija 

valstybių grupėje (GRECO) ir prašo, kad Europos Parlamentas būtų nuolat informuojamas 

apie šios paraiškos nagrinėjimo eigą; 

27. ragina Komisiją nedelsiant įgyvendinti savo atsiskaitymo įsipareigojimus pagal JT 

konvenciją prieš korupciją; 

28. ragina stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą siekiant keistis praktine patirtimi ir 

geriausia praktika, stiprinti tarptautinius susitarimus teisminio ir policijos 

bendradarbiavimo srityje, sutelkti ES, Jungtinių Tautų, Ekonominio bendradarbiavimo ir 

plėtros organizacijos ir Europos Tarybos pastangas rengiant koordinuotus kovos su 

korupcija veiksmus; 

29. pripažįstą svarbų Europolo ir Eurojusto vaidmenį kovojant su organizuotu 

nusikalstamumu, įskaitant korupciją; mano, kad šioms agentūroms turėtų būti suteiktos 

papildomos galios veikti šioje srityje, ypač tarptautinių bylų atvejais; rekomenduoja, kad 

Europos prokuratūrai būtų suteikti įgaliojimai, kurie apimtų organizuotą nusikalstamumą, 

įskaitant kovą su korupcija; pabrėžia, kad Europos prokuratūros uždaviniai ir atsakomybės 

sritys turėtų būti labiau paaiškintos siekiant išvengti galimo darbo dubliavimosi su 

nacionalinėmis institucijomis. 

                                                 
1 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2013 m. metinės ataskaitos „Europos Sąjungos 

finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (Priimti tekstai, P8_TA(2015)0062). 
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