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PASIŪLYMAI

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

Finansų valdymas

1. primena, kad Finansinio reglamento 247 straipsnio 1 dalies c punkte nustatoma 
Komisijos prievolė kasmet liepos 31 d. pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
integruotą finansinių ir atskaitomybės ataskaitų rinkinį, įskaitant kitų penkerių metų 
ilgalaikę būsimų gaunamų ir išmokamų pinigų srautų prognozę;

2. primygtinai teigia, kad šiose ataskaitose turi būti analizuojamas konkrečios daugiametės 
finansinės programos (DFP) įsipareigojimų poveikis mokėjimų vėlavimų dydžiui;

Su biudžetu pateikiamos programų veiklos išlaidų suvestinės

3. palankiai vertina su Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendruoju biudžetu 
(2020 m. biudžetas) pateikiamas programų veiklos išlaidų suvestines, kuriose pagal 
Finansinio reglamento 41 straipsnio 3 dalies h punktą pateikiama informacija apie 
kiekvieną išlaidų programą;

4. palankiai vertina tai, jog 2020 m. programų suvestinėse nurodoma, kad pasiekti 
horizontalieji politikos tikslai, susiję su kova su klimato kaita ir biologinės įvairovės 
aspekto integravimu; džiaugiasi, kad Komisija taip pat pateikia atitinkamas išlaidų 
programas, kuriomis padedama įgyvendinti programos „Europa 2020“ prioritetus, ir 
atkreipia dėmesį į naujausias susijusias iniciatyvas, kuriomis, nors daugeliu atvejų 
netiesiogiai ir kiekybiškai neišmatuojamu būdu, padedama siekti darnaus vystymosi 
tikslų bendradarbiavimo ir vystymosi politikos srityje;

5. ragina Biudžeto komitetą, derinant veiklą su šio Parlamento sektorių komitetais, skatinti 
faktinę orientavimosi į rezultatus kultūrą, kuria siekiama optimizuoti lėšų panaudojimą, 
analizuoti priežastis, lemiančias prastus programų veiklos rezultatus, ir skatinti imtis 
priemonių, siekiant pagerinti lėšų panaudojimą ir veiklos rezultatus;

Rezultatų ataskaitos

6. primena, kad programų ataskaitose nurodyta dabartinė programų veiklos rezultatų 
sistema apima per 700 rodiklių, kuriais remiantis vertinami veiklos rezultatai, susiję su 
daugiau nei 60 bendrųjų tikslų ir daugiau nei 220 konkrečių tikslų;

7. stebisi, kodėl Komisija, matuodama finansų valdymo rezultatus, naudoja du tikslų ir 
rodiklių rinkinius: viena vertus, Komisijos generaliniai direktoriai savo metinėse veiklos 
ataskaitose įvertina, ar pasiekti jų valdymo plane pagal uždavinius ir rodiklius nustatyti 
tikslai, ir, kita vertus, Komisija prie biudžeto projekto pridėtose programų veiklos 
išlaidų ataskaitose įvertina lėšų panaudojimo programų rezultatus; ragina Komisiją savo 
ataskaitas teikti pagal vieną tikslų ir rodiklių rinkinį;

8. apgailestauja, kad Komisija savo veiklos rezultatų ataskaitose nepaaiškino, kaip ji 
panaudojo veiklos rezultatų informaciją savo sprendimų priėmimo procese;
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9. ragina Komisiją:

a) supaprastinti ataskaitų apie veiklos rezultatus teikimą:

– toliau mažinant tikslų ir rodiklių, kuriuos ji naudoja įvairiose veiklos rezultatų 
ataskaitose, skaičių ir sutelkiant dėmesį į tuos, kuriais geriausiai matuojami 
Sąjungos biudžeto veiklos rezultatai; 

– pateikiant finansinę informaciją taip, kad ją būtų galima palyginti su veiklos 
rezultatų informacija ir kad būtų aiški sąsaja tarp išlaidų ir veiklos rezultatų;

b) nurodyti, kaip su Sąjungos biudžetu susijusi informacija apie veiksmingumą buvo 
panaudota jos sprendimų priėmimo procese;

c) parengti dideliems iš veiklos rezultatų ataskaitų gautiems duomenų kiekiams skirtus 
duomenų tvarkymo metodus, siekiant laiku susidaryti teisingą ir tikrą vaizdą apie 
rezultatus; primygtinai teigia, kad veiklos rezultatų ataskaitos turėtų būti 
naudojamos korekciniams veiksmams, kai nepasiekiami programose numatyti 
tikslai;

d) geriau derinant ataskaitų apie veiklos rezultatus teikimą aiškiai pristatant 
informaciją apie pagrindines problemas, kurias dar reikės įveikti;

Savalaikis lėšų panaudojimas

10. ragina Komisiją pagerinti mokėjimų prognozės tikslumą ir pasinaudoti ankstesniu 
programavimo laikotarpiu įgyta patirtimi, kad būtų galima spręsti vėluojančių 
mokėjimų susikaupimo problemą ir išvengti neigiamo jos poveikio kitai DFP, bei 
pateikti veiksmų planą, kaip sumažinti mokėjimų vėlavimą įgyvendinant 2021–2027 m. 
DFP;

Migracija

11. ragina Komisiją valdymo ir ataskaitų teikimo tikslais, taip pat būsimos Sąjungos 
migracijos srautų valdymo ir integracijos politikos tikslais nustatyti tokį Sąjungos 
biudžeto išlaidų įrašymo į apskaitą būdą, kuris suteiktų galimybę pranešti apie visą 
finansavimą, susijusį su pabėgėlių ir migracijos krize;

12. pakartoja savo raginimą numatyti atskirą biudžeto eilutę, skirtą konkrečiam programos 
„Daphne“ tikslui, siekiant parodyti Sąjungos įsipareigojimą kovoti su smurtu prieš 
moteris ir mergaites; ragina pagal šią biudžeto eilutę numatyti daugiau išteklių ir 
kompensuoti programai „Daphne“ 2014–2020 m. laikotarpiu skiriamų lėšų sumažinimą; 
ragina nuolat stengtis didinti informuotumą apie dotacijas, įtrauktas į konkretų 
programos „Daphne“ tikslą, ir priemones, kuriomis siekiama, kad su tuo susijusios 
administracinės procedūros būtų patogesnės naudoti;

Finansinės priemonės ir patikos fondai

13. kartu su Audito Rūmais primygtinai pakartoja, kad reikia teikti išsamesnes ataskaitas 
dėl finansinių priemonių, ir ragina Komisiją užbaigus programas pateikti tikslią ir 
išsamią informaciją apie pasidalijamojo valdymo finansines priemones, nurodant į 
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Sąjungos biudžetą grąžintas sumas ir sumas, likusias valstybėse narėse;

14. nurodo, kad teikiant pagalbą trečiosioms valstybėms vis dažniau naudojami alternatyvūs 
finansavimo modeliai, kaip antai patikos fondai ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo 
priemonė, o tai didina esamų finansinių struktūrų sudėtingumą;

15. pažymi, kad, sutelkiant išteklius iš Europos plėtros fondo, Sąjungos biudžeto ir kitų 
donorų į patikos fondus, neturėtų nutikti taip, kad vystymosi ir bendradarbiavimo 
politikai skirti pinigai nepasiektų savo įprastų naudos gavėjų ir nebūtų naudojami 
pirminiams tikslams, pvz., skurdo panaikinimui ir pagrindinių teisių rėmimui;

16. pažymi, kad patikos fondai turėtų būti steigiami tik tais atvejais, kai jų naudojimas yra 
pagrįstas ir reikalingų veiksmų neįmanoma imtis naudojant kitus esamus finansavimo 
kanalus; be to, ragina Komisiją apsvarstyti galimybę nustoti naudoti patikos fondus, 
kurie negali pritraukti reikšmingų įnašų iš kitų donorų arba kuriais nesukuriama 
pridėtinė vertė, palyginti su įprastomis Sąjungos išorės priemonėmis;

Europos prokuratūra

17. primygtinai pabrėžia, kad Europos prokuratūra turi būti tinkamai finansuojama ir turėti 
pakankamai darbuotojų; pažymi, kad Europos prokuratūra turi pradėti veikti jau nuo 
2020 m. lapkričio mėn.;

18. atkreipia dėmesį į tai, kad 2020 m. biudžeto projekte numatytas Sąjungos įnašas iš viso 
sudaro 8 372 000 EUR; mano, kad būtų labiau realistiška šį įnašą padidinti 
1,8 mln. EUR suma ir turėtų būti suteikta 15 papildomų etatų, kad būtų galima padengti 
infrastruktūros ir veiklos išlaidas ir pradėti kurti Europos prokuratūros bylų valdymo 
sistemą;


