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Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį, 

– 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. 1605/20021, 

ypač į jo 36 straipsnį, 

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

Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa2, 

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

tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 

klausimais ir patikimo finansų valdymo3, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 

Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų 

tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos4, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 28 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos 

Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto5, 

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos 2016 

finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino 

vykdant biudžetinę procedūrą6, 

– atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus Biurui pateiktą pranešimą dėl Europos 
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Parlamento 2017 finansinių metų preliminaraus sąmatos projekto rengimo, 

– atsižvelgdamas į pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnio 7 dalį 

ir 96 straipsnio 1 dalį 2016 m. balandžio 11 d. Biuro parengtą preliminarų sąmatos 

projektą, 

– atsižvelgdamas į pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 96 straipsnio 2 dalį 

Biudžeto komiteto parengtą sąmatos projektą, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 96 ir 97 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0131/2016), 

A. kadangi šią biudžeto procedūrą, kuri yra ketvirtoji 2014–2020 m. daugiametės 

finansinės programos procedūra, naujos kadencijos Parlamentas antrą kartą vykdys visą; 

B. kadangi 2017 m. biudžetas, kaip pasiūlyta generalinio sekretoriaus pranešime, būtų 

vykdomas toliau įgyvendinant ir intensyvinant institucijos politiką, pagal kurią siekiama 

didinti veiksmingumą visose srityse, kuriose galima tai padaryti, nedarant žalos 

Parlamento narių ir darbuotojų darbo aplinkos kokybei;  

C. kadangi generalinis sekretorius pasiūlė 2017 m. biudžete nustatyti šiuos keturis 

prioritetinius tikslus: saugumas ir kibernetinis saugumas, nukrypti leidžiančios 

nuostatos dėl airių kalbos laipsniškas panaikinimas, toliau taikomos priemonės siekiant 

padėti Parlamento nariams vykdyti savo įgaliojimus ir didesnis Parlamento 

patrauklumas visuomenei ir lankytojams; 

D. kadangi dabartinėmis politinėmis ir su saugumu susijusiomis aplinkybėmis, 

susidariusiomis dėl teroristinių išpuolių Europoje, vykdant 2017 m. biudžeto procedūrą 

turėtų būti užtikrintas didesnis Parlamento saugumas ir kibernetinis saugumas; 

E.  kadangi generalinis sekretorius Parlamento 2017 m. preliminariame biudžeto sąmatos 

projekte pasiūlė skirti 1 910 073 000 EUR biudžetą, o tai reiškia iš viso 3,9 proc. 

daugiau lėšų, palyginti su 2016 m. biudžetu, ir 1,7 proc. šios sumos laikoma įprastomis 

išlaidomis, ir šis biudžetas sudarytų 19,26 proc. 2014–2020 m. daugiametės finansinės 

programos (DFP) V išlaidų kategorijos lėšų; 

F. kadangi 2017–2022 m. laikotarpiu nukrypti leidžianti nuostata, pagal kurią į airių kalbą 

neverčiami visi oficialūs dokumentai, bus laipsniškai panaikinta, o tai reiškia, kad visi 

oficialūs dokumentai bus verčiami ir į airių kalbą, ir siekiant laikytis šio naujo kalbinio 

reikalavimo pasiūlyta papildomai numatyti 3,7 mln. EUR ypatingųjų išlaidų, kurios 

sudaro 0,2 proc. bendro lėšų padidėjimo; 

G. kadangi siekiant sustiprinti saugumą ir kibernetinį saugumą reikia skirti 47,6 mln. EUR 

papildomų ypatingųjų investicijų, kurios sudaro 2,6 proc. bendro padidėjimo; 

H. kadangi nuo 2011 m. infliacijos lygis nuolat mažėjo; kadangi tikrasis infliacijos lygis 

Parlamento darbo vietose 2015 ir 2016 m. buvo mažesnis nei faktinė jo biudžeto 

padidėjimo norma; 

I. kadangi beveik 60 proc. biudžeto sudaro su indeksu susietos išlaidos, kurios didžia 

dalimi susijusios su Parlamento narių ir darbuotojų atlyginimais, patikslintais pagal 

Tarnybos nuostatus, ir sutartiniais įsipareigojimais, atitinkančiais konkrečių sektorių 



indeksavimą, kuris paprastai yra didesnis nei standartinis infliacijos lygis; 

J. kadangi Parlamentas savo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje dėl Europos Parlamento 

2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos1 pabrėžė, kad 2016 m. biudžetas turėtų 

būti realistiškas ir atitikti biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo principus; 

K. kadangi Parlamento kaip vienos iš biudžeto valdymo institucijos patikimumas didele 

dalimi priklauso nuo jo gebėjimo valdyti savo paties išlaidas; 

L. džiaugiasi, kad 2015 m. spalio 26 d. Biuras patvirtino naujas Parlamento narių 

padėjėjams skirtų išmokų valdymo taisykles, sugriežtindamas vietinių padėjėjų sutarčių 

apmokėjimo reikalavimus, būtent numatydamas, kad ne mažiau kaip 25 proc. išmokų, 

skirtų Parlamento padėjėjams, lėšų turi būti skirta padengti išlaidoms, susijusioms su 

akredituotais padėjėjais; 

Bendrieji principai  

1. pabrėžia, kad 2017 m. Parlamento biudžeto dalis V išlaidų kategorijoje ir toliau turėtų 

neviršyti 20 proc.; pažymi, kad 2017 m. preliminaraus biudžeto sąmatos projekto, kaip 

išdėstyta Biuro 2016 m. kovo 9 d. pozicijoje, lygis atitiko 19,26 proc., o tai yra mažiau 

nei 2016 m. (19,39 proc.) ir antra mažiausia V išlaidų kategorijos dalis per pastaruosius 

aštuonerius metus; 2017 m. toliau sumažina savo V išlaidų kategorijos dalį iki 

19,17 proc.; 

2. tačiau mano, kad, atsižvelgiant į valstybių narių ekonomikos sulėtėjimą, 

prognozuojamas 2017 m. infliacijos lygis neturėtų būti laikomas pagrindiniu įprastų 

išlaidų didinimo kriterijumi; 

3. patvirtina, kad buvo paprašyta numatyti ypatingųjų išlaidų, kurios sudaro 0,2 proc. 

daugiau lėšų, palyginti su 2016 m. biudžetu, skiriamų laikinų nukrypti leidžiančių 

priemonių dėl airių kalbos vartojimo, nustatytų 2005 m. birželio 13 d. Tarybos 

reglamente (EB) Nr. 920/20052, laipsniškam panaikinimui; 

4. atkreipia dėmesį į prašymą 2,6 proc. padidinti lėšas saugumui ir kibernetiniam 

saugumui užtikrinti, o tai būtų daugiau nei dvigubai didesnė išteklių suma, palyginti su 

2016 m.; primygtinai ragina generalinį sekretorių skaidriu būdu pateikti Biudžeto 

komitetui išsamią informaciją apie dabartines ir būsimas saugumo ir kibernetinio 

saugumo priemones ir suskirstyti jų išlaidas; 

5. patvirtina ypatingųjų išlaidų paketą (47,6 mln. EUR), numatytą saugumo srities 

investicijoms 2017 m. po to, kai 2016 m. vasario mėn. Biurui buvo pateikta analizė, ir 

papildytą patikrinimu, atliktu po 2016 m. kovo 22 d. įvykių, ir ypatingųjų išlaidų paketą 

(3,7 mln. EUR), susijusį su laikinų nukrypti leidžiančių nuostatų dėl airių kalbos 

vartojimo laipsnišku panaikinimu; 

6. apriboja savo įprastų išlaidų didinimą 2017 m., neatsižvelgiant į du ypatingųjų išlaidų 

paketus, iki 1,4 proc., palyginti su įprastinėmis 2016 m. biudžeto išlaidomis ir 0,6 proc., 

palyginti su 2016 m. biudžetu;  

7. nustato, kad bendra jo 2017 m. sąmatos suma yra 1 900 873 000 EUR, o tai sudaro 
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3,4 proc. didesnę bendrą sumą, palyginti su 2016 m. biudžetu; 

8. pabrėžia, kad Parlamentui reikia numatyti pakankamai išteklių, kurių reikia, kad jis 

galėtų vykdyti pagrindinę savo teisėkūros ir biudžeto valdymo institucijos funkciją; 

pabrėžia, kad dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis šie ištekliai turi būti valdomi 

griežtai, pragmatiškai ir veiksmingai; atkreipia dėmesį į tai, kad, nors reikia užtikrinti 

tinkamą Parlamento finansavimo lygį siekiant vykdyti Europos demokratijos procesą, 

labai skatinamos pastangos ieškoti taupymo būdų ir siekti dar labiau padidinti viešųjų 

lėšų panaudojimo veiksmingumą; 

9. pabrėžia, kad didžioji Parlamento biudžeto dalis ir jo metinis indeksavimas nekinta dėl 

teisės aktais nustatytų ar sutartinių prievolių, kurioms Parlamentas per biudžeto 

procedūrą negali daryti poveikio; 

Skaidrumas, prieinamumas ir aiškumas  

10. ragina generalinį sekretorių pateikti pasiūlymą dėl biudžeto paskelbimo plačiajai 

visuomenei, užtikrinant, kad jis būtų išdėstytas išsamiai, suprantamai ir naudotojui 

patogiu būdu Parlamento interneto svetainėje siekiant, kad visi piliečiai galėtų įgyti 

didesnį supratimą apie Parlamento veiklą, prioritetus ir atitinkamus išlaidų modelius; 

mano, kad visų pirma Parlamento interneto svetainėje galėtų būti paskelbta informacinė 

grafika, šiuo metu skelbiama intranete; 

11. atsižvelgdamas į biudžeto procesą mano, kad visa aktuali, pakankamai išsami ir 

suskirstyta informacija turi būti laiku ir suprantamai pateikta Biuro nariams ir Biudžeto 

komitetui kiekvienu procedūros etapu, kad Biuras, Biudžeto komitetas ir frakcijos 

galėtų tinkamai apsvarstyti ir priimti sprendimus remdamiesi visapusiška informacija 

apie Parlamento biudžeto būklę ir poreikius; 

12. pabrėžia, kad reikia užtikrinti tikslumą ir skaidrumą atsižvelgiant į biudžeto pokyčius 

kiekvienais metais; laikosi nuomonės, kad, nors tam tikros ypatingosios išlaidos, pvz., 

numatytos saugumui užtikrinti, 2017 m. biudžete yra pagrįstos, kasmet vis dažniau 

naudojamos ypatingosios išlaidos kelia problemų biudžeto kontrolės ir stabilumo 

požiūriu; prašo tiksliau apibrėžti ypatingąsias išlaidas; mano, kad siekiant užtikrinti 

atskaitomybę ir bendrojo biudžeto duomenų palyginamumą reikėtų atlikti įvertinimą, ar 

ypatingosios išlaidos neturėtų būti įtrauktos į vienas po kito einančių metų biudžetų 

procentinio skirtumo skaičiavimo pagrindą; 

13. pakartoja savo raginimą pateikti vidutinės trukmės ir ilgalaikį biudžeto planą, be kita 

ko, aiškiai atskiriant investicijas ir veiklos išlaidas, susijusias su Parlamento veikimu bei 

teisės aktais nustatytomis jo prievolėmis (įskaitant nuomą ir įsigijimus), laikantis jo 

2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijos dėl Europos Parlamento 2016 finansinių metų 

įplaukų ir išlaidų sąmatos1, ir atitinkamai ragina taip pakeisti pateikimą, kad būtų aiškiai 

atskirtos investicijų ir veiklos išlaidos; 

14. giria Biurą ir Naujovių ir technologinės pagalbos GD (ITEC) už naują Parlamento narių 

asmeninių puslapių oficialioje Parlamento interneto svetainėje išdėstymą, kuriuo 

suteikiama daugiau skaidrumo jų darbo kolektyvo sudėties ir statuso klausimu (sukurta 

nauja antraštė „Padėjėjai“ ir paantraštės „Padėjėjai“, „Akredituoti padėjėjai“, 

„Akredituoti padėjėjai“ (grupė), „Vietiniai padėjėjai“, „Paslaugų teikėjai“, „Mokėjimų 

                                                 
1  Priimti tekstai, P8_TA(2015)0172. 



tarpininkai“ ir „Stažuotojai“); prašo generalinio sekretoriaus užtikrinti reikiamą naujų 

Parlamento narių padėjėjams skirtų išmokų taisyklių, kurias Biuras patvirtino 2015 m. 

spalio 26 d., įgyvendinimo kontrolę; 

15. ragina bent kartą per penkerius metus sudaryti biudžetą remiantis realiais poreikiais 

pagal atskirus punktus, o ne koeficientų sistema; 

Saugumas ir kibernetinis saugumas 

16. ragina pateikti vidutinės trukmės ir ilgalaikį biudžeto planą, įskaitant aiškią informaciją 

apie išlaidas, susijusias su saugumu ir kibernetiniu saugumu; be to, atsižvelgiant į 

pastaruosius įvykius, ragina Biurą atnaujinti bendrojo saugumo koncepciją ir ją kuo 

greičiau ir ne vėliau kaip 2016 m. birželio mėn. paskelbti; 

17. laikosi nuomonės, kad kiekviena šios srities priemonė turėtų būti pagrįsta aiškiu 

Parlamento poreikių vertinimu ir proporcinga kylančiai rizikai; prašo generalinio 

sekretoriaus ir Biuro prieš Parlamento 2017 m. biudžeto svarstymą laiku pateikti 

Biudžeto komitetui bendrojo saugumo koncepciją, įskaitant bendrą tikėtinos rizikos ir 

numatytų saugumo priemonių vertinimą bei alternatyvias galimybes, taip pat pateikti 

išsamų jų poveikio 2017 m. biudžetui ir tolesniems biudžetams vertinimą, aiškiai 

atskiriant investicijas ir periodines išlaidas, ir apibrėžti priemones, kurios numatomos 

siekiant didinti Parlamento patalpų vidaus ir išorės saugumą, taip pat tokių priemonių 

poveikį 2017 m. biudžetui; ragina pateikti informaciją apie tarpinstitucinio 

administracinio bendradarbiavimo susitarimų saugumo srityje finansines pasekmes; 

18. prašo generalinio sekretoriaus įvertini, ar reikia persvarstyti esamas (Parlamento narių ir 

darbuotojų) draudimo sutartis, atsižvelgiant į terorizmo grėsmę, ir prireikus pateikti 

pasiūlymų dėl galimų trūkumų šalinimo; 

19. laikosi nuomonės, kad saugumo sistemą ne Parlamento patalpose ir toliau turėtų 

užtikrinti Belgijos valdžios institucijos; 

Parama Parlamento narių įgaliojimų vykdymui 

20. atkreipia dėmesį į taikomas priemones, kuriomis siekiama padėti Parlamento nariams 

vykdyti savo įgaliojimus; 

21. teigiamai vertina Parlamento narių skaitmeninio portalo (e. portalas) išplėtimą, tačiau 

ragina generalinį sekretorių, atsižvelgiant į bepopierio darbo iniciatyvą, pagerinti 

dabartinę sistemą, pagal kurią Parlamento nariams siunčiamos popierinės mokėjimo 

lapelių kopijos, kad iki 2017 m. pabaigos jos būtų galiausiai atsisakyta; laikosi 

nuomonės, kad e. portale šia numatytąja funkcija elektroniniu būdu turėtų galėti 

naudotis visi Parlamento nariai ir dėl to būtų sutaupyta daug laiko ir lėšų; 

22. teigiamai vertina vis geresnės kokybės konsultacijas ir tyrimus, teikiamus Parlamento 

nariams ir komitetams; primena, kad 2013 m. steigiant Europos Parlamento tyrimų 

tarnybą (EPRS) buvo numatyta EPRS ir teminių skyrių bendradarbiavimo 

veiksmingumo laikotarpio vidurio peržiūra; todėl prašo generalinio sekretoriaus atlikti 

tokią peržiūrą ir iki 2016 m. pabaigos pateikti rezultatus Biudžeto komitetui; mano, kad 

į šią peržiūrą turėtų būti įtraukti pasiūlymai, kaip užtikrinti, kad EPRS teikiama parama 

būtų geriausiu būdu susieta su raida atitinkamuose teminiuose komitetuose, tuo pat 

metu atsižvelgiant į atskirų Parlamento narių poreikius, ir nesutaptų su teminių skyrių 

veikla, taip pat neskatintų konkurencijos tarp tarnybų; 



23. mano, kad turėtų būti įvertinti Parlamento narių poreikiai jų rinkimų apygardose, taip 

pat atsižvelgiant į rinkimų apygardų skirtumus, siekiant geriau padėti Parlamento 

nariams vykdyti savo veiklą rinkimų apygardose; laikosi nuomonės, kad mobilios 

Parlamento narių darbo vietos ir parama rinkimų apygardose turėtų būti grindžiamos 

realiais poreikiais ir naudojimo vertinimu ir dėl jų Parlamentui neturėtų atsirasti didelių 

arba periodinių papildomų išlaidų; primygtinai teigia, kad nereikia suteikti jokios 

aparatinės įrangos, nes bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka yra pakankama 

siekiant įsigyti pažangiausius prietaisus; abejoja dėl poreikio Parlamento nariams 

sukurti privačią mobilią darbo vietą, nes neatrodo, kad ši koncepcija būtų suderinama su 

Parlamento narių ir jų kabinetų veiklos organizavimo būdu; 

24. pritaria, kad informacinių technologijų (IT) priemonės yra svarbios Parlamento nariams 

siekiant vykdyti savo pareigas; tačiau pakartoja, kad būtina leisti įrengti atvirąją 

programinę įrangą ir taip sudaryti sąlygas sutaupyti daug su ryšių mokesčiais susijusių 

išlaidų, taip pat pagerinti Parlamento narių kabinetų darbo srautą, kartu atsižvelgiant į 

kibernetinį saugumą ir užtikrinant duomenų apsaugą; 

25. prašo, kad visais atvejais įprasta taptų galimybė skaitmeniniu būdu pasirašyti vidaus 

dokumentus (pvz., formas, rašytinius pareiškimus ir t. t.), kartu užtikrinant patikimumą 

ir saugumą; prašo įvertinti galimybę pradėti taikyti TAN tikrinimo sistemą Parlamento 

narių mobiliuosiuose telefonuose; be to, mano, kad reikėtų neskatinti naudoti fakso 

aparatų ir palaipsniui jų visai atsisakyti konkretaus Parlamento nario sprendimu; 

26. palankiai vertina naują reformą dėl papildomų klausimų raštu, kurią 2015 m. rugsėjo 

3 d. patvirtino Konstitucinių reikalų komitetas Biudžeto komitetui paprašius priimant 

2016 m. Parlamento biudžetą; prašo generalinio sekretoriaus nustatyti reikiamas 

įgyvendinimo pagal naują aiškinimą kontrolės priemones; prašo Pirmininkų sueigos 

atlikti šios naujos klausimų raštu tvarkos, būtent dėl papildomų klausimų, vertinimą, 

kad būtų nustatyta, kiek lėšų sutaupoma, ir prieš Parlamento biudžeto svarstymą 

2016 m. rudenį, ne vėliau kaip 2016 m. rugpjūčio mėn., informuoti Biudžeto komitetą 

apie šio vertinimo rezultatus; 

27. mano, kad tinkama 2017 m. numatyti tiek pat asignavimų pagal išlaidų paketą, susijusį 

su Parlamento narių padėjėjais, kiek jų buvo numatyta 2016 m., atsižvelgiant į pagal 

Tarnybos nuostatus taikomą teisiškai privalomą indeksavimą; 

28. laikosi nuomonės, kad dabartinis Parlamento narių parlamentinės veiklos aprašymas, 

pateiktas Parlamento interneto svetainėje, yra netikslus ir neatspindi tikros Parlamento 

narių veiklos ir aktyvumo; siūlo atsisakyti šiuo metu naudojamų klasifikuojančių 

interneto svetainių ir patobulinti informaciją apie atskirų Parlamento narių veiklą, 

skelbiamą oficialioje Parlamento svetainėje; ypač ragina įvertinti balsavimo 

paaiškinimų ir vienos minutės kalbų pateikimą, be kita ko, galimybę juos rodyti atskirai 

nuo kalbų per plenarinius posėdžius, ir įvertinti balsavimo paaiškinimų pridėtinę vertę ir 

galimas alternatyvas; tikisi, kad atitinkama už šį klausimą atsakinga Biuro darbo grupė 

pateiks Biudžeto komitetui savo darbotvarkę ir išvadas, kai tik jas gaus; 

Parlamento narių išlaidos 

29. pakartoja savo raginimą Biurui nustatyti tikslesnes taisykles, susijusias su atskaitomybe 

dėl išlaidų, patvirtintų pagal bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką; šios 

taisyklės galėtų apimti ekonomiškai efektyvias priemones, pvz., Parlamento narių 

užregistruotų išlaidų skelbimą – tai daro vis daugiau Parlamento narių, kartu galėtų būti 



numatyta supaprastinta nepanaudotų lėšų sugrąžinimo sistema; pakartoja, kad tokioms 

priemonėms imtis nereikėtų papildomų Parlamento administracijos darbuotojų; 

Pastatų politika  

30. primena, kad 2010 m. Biuro priimta vidutinės trukmės laikotarpio pastatų strategija šiuo 

metu persvarstoma; apgailestauja dėl to, kad Biuras dar nebaigė svarstyti Parlamento 

vidutinės trukmės laikotarpio pastatų strategijos; ragina generalinį sekretorių nedelsiant 

ir ne vėliau kaip 2016 m. rugpjūčio mėn., prieš Parlamento biudžeto svarstymą 2016 m. 

rudenį, pateikti Biudžeto komitetui naują vidutinės trukmės laikotarpio pastatų 

strategiją; 

31. ragina Biurą pateikti ilgalaikę Parlamento pastatų strategiją; pakartoja, kad ilgalaikės 

investicijos, kaip antai Parlamento pastatų projektai, turi būti vykdomos apdairiai ir 

skaidriai; primygtinai reikalauja užtikrinti griežtą išlaidų valdymą, projektų planavimą 

ir priežiūrą; pakartoja savo raginimą užtikrinti skaidrų sprendimų priėmimo procesą 

pastatų politikos srityje, remiantis išankstine informacija ir deramai atsižvelgiant į 

Finansinio reglamento 203 straipsnį; mano, kad formuojant ilgalaikę pastatų strategiją 

turėtų būti atsižvelgta į ataskaitą dėl Europos istorijos namų vėlavimo ir didesnių išlaidų 

priežasčių; 

32. ragina biudžete tiksliai atspindėti poziciją dėl Parlamento pastatų; atitinkamai ragina 

Parlamento galutiniame biudžete aiškiai nurodyti Konrado Adenauerio (KAD) pastato 

išlaidas ir ateityje į biudžetą įtraukti su nuosavybe susijusias investicijas, kad 

nebereikėtų atlikti kaupiamųjų perkėlimų; 

33.  laikosi nuomonės, kad, atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį, jokie kiti 

Parlamentariumo projektai neturėtų būti pradėti iš anksto nepasikonsultavus su Biudžeto 

komitetu ir negavus jo patvirtinimo; 

34. todėl nuo 2018 m. siūlo numatyti konkrečią eilutę, skirtą investicijoms į pastatų statybą, 

kurios finansavimo pagrindą 2018 m. sudarytų lėšos, pasiūlytos 2017 m. kaip 

ypatingosios išlaidos; 

35. atsižvelgdamas į 2017 m. ypatingas aplinkybes, dėl kurių reikia skirti didelių investicijų 

į saugumo infrastruktūrą, siūlo panaudoti visas 2017 m. pabaigoje nepanaudotas lėšas, 

kad būtų apmokėtos KAD pastato statybos išlaidos ir išvengta maksimalių palūkanų 

normos mokėjimų bankams už paskolas, kurios turėtų būti paimtos statybai finansuoti; 

36. prašo pateikti daugiau informacijos apie esamą projekto, kurį įgyvendinant 

renovuojamas Paulio-Henri Spaako (PHS) pastatas, padėtį; ragina, kad Biuras pradėtų 

renovacijos tyrimą ir jį nagrinėtų; tikisi, kad Biuras, nustatydamas renovacijos 

laikotarpį, atsižvelgs į būtinybę užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas; prašo, kad 

Biuras, kai tik galės, informuotų Biudžeto komitetą apie visus veiksmus; 

atsižvelgdamas į tai, ragina Biurą padėti pamatus tam, kad PHS pastatas būtų 

pertvarkytas į pavyzdinį pažangų pastatą energijos vartojimo efektyvumo požiūriu, ir 

nedelsiant imtis pastato atnaujinimo; 

37. ragina atsakingus Pirmininko pavaduotojus pateikti Biudžeto komitetui KAD pastato 

pažangos ataskaitą; 

38. mano, kad išsamiai nagrinėjant sąveikos ir lėšų taupymo galimybes reikėtų ir toliau 

vykdyti struktūrines ir organizacines reformas, kuriomis siekiama didesnio efektyvumo, 



aplinkosauginio tvarumo ir veiksmingumo; primena, kad itin daug lėšų galėtų būti 

sutaupyta, jeigu institucija turėtų tik vieną, o ne tris darbo vietas (Briuselis, Strasbūras ir 

Liuksemburgas); pabrėžia, kad šis procesas turėtų būti vykdomas nesukeliant grėsmės 

Parlamento teisėkūros kompetencijai, biudžeto įgaliojimams ir tikrinimo įgaliojimams 

arba Parlamento narių, padėjėjų ir darbuotojų darbo sąlygų kokybei; 

Su darbuotojais susiję klausimai 

39. teigiamai vertina pasiūlymą 2017 m. 60 pareigybių sumažinti etatų planą, laikantis su 

Taryba pasiekto susitarimo dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo 

biudžeto projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino 2015 m. lapkričio 14 d. vykdant 

biudžeto procedūrą; 

40. primena, kad 5 proc. sumažinto darbuotojų skaičiaus tikslas netaikomas bendram 

frakcijų darbuotojų skaičiui, laikantis sprendimų, priimtų dėl 2014, 2015 ir 2016 

finansinių metų; 

41. pritaria tam, kad reikia numatyti papildomas airių kalbos vertimo raštu ir žodžiu 

pareigybes; atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją, netaiko šioms naujoms 

pareigybėms 5 proc. mažinimo tikslo; ragina generalinį sekretorių konsultuotis su 

Airijai atstovaujančiais Parlamento nariais siekiant galimo airių kalbos vartojimo 

racionalizavimo, nepakenkiant Parlamento nariams garantuojamoms teisėms; 

42. pritaria tam, kad per visas plenarinių posėdžių diskusijas būtų pradėta naudotis 

tarptautinės gestų kalbos vertimo žodžiu paslaugomis, kad bent šios diskusijos būtų iš 

tikrųjų prieinamos visiems ES piliečiams; 

43. teigiamai vertina pažangą, padarytą vertimo raštu ir vertimo žodžiu efektyvumo srityje; 

pripažįsta vertėjų žodžiu teikiamų paslaugų kokybę ir pridėtinę vertę; ragina generalinį 

sekretorių ir vertėjų žodžiu atstovus nedelsiant sudaryti tvarų susitarimą, kuriame būtų 

suderintos kokybiškos darbo sąlygos ir veiksmingas valdymas, kad būtų išvengta 

pusiausvyros sutrikimo darbo valandų požiūriu ir bendro vertėjų žodžiu nesaugumo 

jausmo, atsižvelgiant į socialines teises; prašo generalinio sekretoriaus parengti 

tolesnius racionalizavimo pasiūlymus, pvz., susijusius su didesniu vertimo raštu ir 

žodžiu pareikalavus kiekiu, ypač turint mintyje Europos Parlamento jungtinių grupių 

veiklą; mano, kad nuo 2014 m. spalio mėn. nagrinėjimo komitete etapu pateikiamų 

pakeitimų atžvilgiu taikoma lingvistinio profiliavimo sistema – tai didesnio 

veiksmingumo, kurį galima užtikrinti ir toliau plėtoti, pavyzdys; laikosi nuomonės, kad 

vertimas žodžiu ir vertimas raštu – tai pagrindiniai visiems atviros Europos 

demokratijos elementai, ir atitinkamai ragina neleisti vykdyti reformos, kuria būtų 

apribota kuo didesnė prieiga prie Parlamento veiklos ir dokumentų kuo įtraukesniu 

būdu; 

44. ragina Biurą įvertinti ir prireikus persvarstyti stažuotojų statutą reglamentuojančias 

taisykles, be kita ko, nustatant minimalų atlyginimą ir suderinant su maitinimo 

paslaugomis susijusius kainų pasiūlymus visiems stažuotojams Parlamento 

administracijoje ir Parlamento narių kabinetuose, kad būtų užtikrintas vienodas požiūris 

ir apsaugotos stažuotojų socialinės teisės; 

45. ragina Biurą persvarstyti komandiruočių išlaidų, susijusių su kelionėmis iš vienos 

Parlamento darbo vietos į kitą ir atgal, ir akredituotųjų Parlamento narių padėjėjų išlaidų 

kompensavimą reglamentuojančias taisykles, kad jos būtų suderintos su kitiems 



darbuotojams taikomomis taisyklėmis; 

46. laikosi nuomonės, jog reikia pradėti taikyti trečią procedūrą siekiant užtikrinti, kad 

Parlamento nario ir padėjėjo sutartis galėtų būti nutraukta bendru sutikimu; 

Vairuotojų paslaugos / judumas 

47. abejoja dėl pasiūlymo dėl vairuotojų paslaugų internalizavimo pakeičiant išorės 

paslaugų teikėją Parlamento sutartininkais – dėl to iš karto susidarytų maždaug 

3,7 mln. EUR papildomų išlaidų; mano, kad gerai parengta išorės sutartis, sudaryta 

laikantis taikytinų viešųjų pirkimų taisyklių, kai išorės paslaugų teikėjas aiškiai 

įpareigojamas prisiimti atsakomybę už saugumą ir patikimumo patikrinimus, taip pat už 

deramas darbo sąlygas ir užmokestį, turėtų būti laikoma alternatyvia galimybe; pritartų 

internalizavimui tik tuomet, jeigu jo išlaidos neviršytų išlaidų, susijusių su dabartine 

sistema, ir jeigu juo vairuotojams būtų užtikrintos deramos darbo sąlygos ir užmokestis, 

didesnė lyčių pusiausvyra ir ekologiškesnių automobilių naudojimas; prašo prieš 

priimant sprendimą pateikti išsamią informaciją Biudžeto komitetui; 

48. prašo generalinio sekretoriaus konsultuotis su Belgijos valdžios institucijomis siekiant 

užtikrinti geras galimybes naudotis nauju tiesioginiu traukinio reisu tarp traukinių 

stoties Bruxelles-Luxembourg ir Zaventemo oro uosto ir apskritai geriausias 

naudojimosi sąlygas, kurios galėtų apimti Parlamento narių leidimų pripažinimą vietoj 

dabartinės laissez passer sistemos; 

49. laikosi nuomonės, kad automobilių parke turėtų būti daugiau išlaidų ir kuro požiūriu 

efektyvesnių ir saugesnių automobilių; pabrėžia, kad pirmenybė turėtų būti teikiama 

mikroautobusų ir autobusų naudojimui važiuojant į oro uostą arba atvažiuojant iš jo 

pagal nustatytą grafiką; ragina generalinį sekretorių pateikti pranešimą dėl visiško 

perėjimo prie elektra varomo transporto iki dešimtmečio pabaigos; 

50. prašo generalinio sekretoriaus vesti diskusijas su Parlamento kelionių agentūra; ragina 

kelionių agentūrą intensyviau vykdyti kainų palyginimus; ragina kelionių agentūrą 

aktyviai ieškoti pigesnių bilietų juos užsakant ir apskritai siūlyti konkurencingesnes 

kainas Parlamento nariams ir visų kategorijų darbuotojams, kartu užtikrinant tinkamas 

bilietų keitimo sąlygas; 

Komunikacija  

51. prašo pateikti 2014 m. informavimo ir komunikacijos kampanijos bendros strategijos ir 

metodo ex post vertinimo rezultatus (planuota vertinimo ataskaitą parengti ne vėliau 

kaip 2015 m. antrąjį pusmetį); 

52. pakartoja savo raginimą generaliniam sekretoriui, kad reikia pranešti Biudžeto 

komitetui 2014 m. Parlamento rinkimų kampanijos įvertinimo ir Parlamento 

komunikacijos priemonių, skirtų plačiajai visuomenei, veiksmingumo rezultatus; 

53. pripažįsta Parlamento informacijos biurų vaidmenį didinant informuotumą apie 

Parlamento ir apskritai Sąjungos veiklą; mano, kad Parlamento informacijos biurų 

atžvilgiu reikėtų numatyti veiksmingumo priemones; laikosi nuomonės, kad minėtieji 

informacijos biurai turėtų, kiek tai įmanoma, veikti tame pačiame pastate kaip ir 

Komisijos atstovybės ir dalytis su jomis administracinio padalinio paslaugomis; prašo 

įvertinti informacijos biurų tikslus, užduotis ir veiklos rezultatus ir pagal juos apibrėžti 

prioritetus; 



54. prašo įvertinti glaudesnio bendradarbiavimo su televizijos kanalu ARTE Strasbūre 

galimybę siekiant sukurti Europos žiniasklaidos centrą jaunų žurnalistų mokymo 

tikslais; 

55. ragina generalinį sekretorių pateikti ataskaitą dėl įmonių ir organizacijų, kurioms 

suteikta teisė patekti į Parlamentą, kad jos galėtų organizuoti forumus apie savo veiklą; 

ragina generalinį sekretorių išlaikyti įvairių sektorių atstovų ir įvairių tipų organizacijų, 

kuriems suteikta teisė patekti į Parlamentą, pusiausvyrą; 

Kiti klausimai 

56. primygtinai ragina generalinį sekretorių pateikti išsamią ataskaitą apie Parlamento, 

Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

bendradarbiavimo susitarimų administracinių dalių įgyvendinimą ir ja remiantis 

parengti galimus susitarimus dėl tolesnio administracinio bendradarbiavimo logistikos, 

infrastruktūros arba saugumo srityse; 

57. primygtinai ragina generalinį sekretorių pateikti paaiškinimą, kaip šiuo metu valdoma 

Parlamento sporto salė ir kokios yra šiomis aplinkybėmis dabartinės Parlamento 

darbuotojų naudojimosi galimybės; be to, prašo pateikti paaiškinimą apie vykstantį 

ginčą ir pateiktus alternatyvius pasiūlymus, kaip užtikrinti veiksmingą ir ekonomiškai 

efektyvų sporto salės valdymą ateityje; 

58.  laikosi nuomonės, kad galima papildomai sutaupyti išlaidas baldams, nes mano, kad 3 

589 832 EUR padidinimas 2016 m. ir panašus padidinimas 2017 m., palyginti su 2 415 

168 EUR 2015 m., toli gražu nėra pagrįsti; 

59. teigiamai vertina retesnį ir veiksmingesnį dėžių (pranc. cantines) naudojimą; ragina 

keliaujant į Strasbūrą dalytis dėžėmis;  

60. prašo generalinio sekretoriaus visapusiškai įgyvendinti Finansinio reglamento nuostatas 

dėl ekonomiškai efektyvaus žaliojo viešojo pirkimo, laikantis šio reglamento dvasios ir 

raidės, ir sustiprinti Parlamento viešųjų pirkimų strategiją šiuo požiūriu; 

61. ragina ir toliau siekti taupyti energiją, visų pirma kalbant apie pastatų apšvietimą ir 

šildymą, nes diskusijos dėl 2016 m. biudžeto parodė, kad šioje srityje dar galima 

sutaupyti; 

62. ragina labiau skatinti vartoti sveiką ir ekologišką maistą; be to, šiuo požiūriu ragina 

Biurą įvertinti galimybę teikti sveiką maistą ne tik įvairinant paslaugas, bet ir, visų 

pirma, teikiant šviežius vaisius ir daržoves prieinamesnėmis kainomis; 

o 

o o 

63. patvirtina 2017 finansinių metų sąmatą; 

64. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir sąmatą Tarybai ir Komisijai. 


