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2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 

Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos  

1. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2015 

finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija 

(2016/2151(DEC)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą1, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų konsoliduotąsias metines 

ataskaitas (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)2, 

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2014 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2016)0674) ir į prie jos pridėtus 

Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339), 

– atsižvelgdamas į Komisijos parengtą 2015 m. metinę ES biudžeto valdymo ir veiklos 

rezultatų ataskaitą (COM(2016)0446), 

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę ataskaitą dėl Sąjungos finansų vertinimo pagal 

pasiektus rezultatus (COM(2016)0628) ir į prie jos pridėtą Komisijos tarnybų darbo 

dokumentą (SWD(2016)0322), 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2015 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo 

ataskaitą su institucijų atsakymais3 ir į Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą4, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

Komisija įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05876/2017 – C8-0037/2017), 

                                                 
1  OL L 69, 2015 3 13. 
2  OL C 380, 2016 10 14, p. 1. 
3  OL C 375, 2016 10 13, p. 1. 
4  OL C 380, 2016 10 14, p. 147. 



– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a 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 62, 164, 165 ir 166 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir IV priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų 

nuomones (A8-0150/2017), 

A. kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą 

ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo pačios 

atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus, 

1. patvirtina Komisijai, kad Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrasis biudžetas 

įvykdytas; 

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos 

Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – 

Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, taip pat savo 2017 m. balandžio 27 d. 

rezoliucijoje dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2015 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą2; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 

Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams, taip pat valstybių narių nacionaliniams 

parlamentams ir nacionalinėms bei regioninėms audito institucijoms ir pasirūpinti, kad 

jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (L serijoje). 

                                                 
1  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 
2  Tą dieną priimti tekstai, P8_TA(2017)0144. 



2. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Švietimo, garso ir vaizdo 

bei kultūros vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

(2016/2151(DEC)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą1, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų konsoliduotąsias metines 

ataskaitas (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)2, 

– atsižvelgdamas į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2015 

finansinių metų galutines metines ataskaitas3, 

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2014 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2016)0674) ir į prie jos pridėtą Komisijos 

tarnybų darbo dokumentą (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339), 

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2015 atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 

įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2016)0628) ir į prie jos pridėtą Komisijos 

tarnybų darbo dokumentą (SWD(2016)0322), 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros 

vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos 

atsakymu4, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą5, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

vykdomosios įstaigos įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05874/2017– C8-

0038/2017), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a 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. 1605/20026, 

ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, 

nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų 

                                                 
1  OL L 69, 2015 3 13. 
2  OL C 380, 2016 10 14, p. 1. 
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valdymo užduotys, įstatus1, ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, 

nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam 

tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus2, ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir 

antrą pastraipas, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 

2013/776/ES, kuriuo įsteigiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji 

įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2009/336/EB3, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir IV priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų 

nuomones (A8-0150/2017), 

A. kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą 

ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo pačios 

atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus; 

1. patvirtina Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos direktoriui, kad 

Įstaigos 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas, 

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos 

Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – 

Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, taip pat savo 2017 m. balandžio 27 d. 

rezoliucijoje dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2015 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą4; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2015 

finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir 

rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Švietimo, garso ir vaizdo bei 

kultūros vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir 

pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje). 

                                                 
1  OL L 11, 2003 1 16, p. 1. 
2  OL L 297, 2004 9 22, p. 6. 
3  OL L 343, 2013 12 19, p. 46. 
4  Tą dieną priimti tekstai, P8_TA(2017)0144. 



3. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Mažųjų ir vidutinių 

įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo (2016/2151(DEC)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą1, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų konsoliduotąsias metines 

ataskaitas (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)2, 

– atsižvelgdamas į Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2015 

finansinių metų galutines metines ataskaitas3, 

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2014 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2016)0674) ir į prie jos pridėtą Komisijos 

tarnybų darbo dokumentą (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339), 

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2015 atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 

įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2016)0628) ir į prie jos pridėtą Komisijos 

tarnybų darbo dokumentą (SWD(2016)0322), 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų 

vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos 

atsakymu4, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą5, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

vykdomosios įstaigos įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05874/2017 – C8-

0038/2017), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a 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. 1605/20026, 

ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, 

nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų 

                                                 
1  OL L 69, 2015 3 13. 
2  OL C 380, 2016 10 14, p. 1. 
3  OL C 417, 2016 11 11, p. 10. 
4  OL C 449, 2016 12 1, p. 61. 
5  OL C 380, 2016 10 14, p. 147. 
6  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 



valdymo užduotys, įstatus1, ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, 

nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam 

tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus2, ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir 

antrą pastraipas, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 

2013/771/ES, kuriuo įsteigiama Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga ir 

panaikinami sprendimai 2004/20/EB ir 2007/372/EB3, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir IV priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų 

nuomones (A8-0150/2017), 

A. kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą 

ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo pačios 

atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus, 

1. patvirtina Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos direktoriui, kad 

Įstaigos 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas; 

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos 

Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – 

Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, taip pat savo 2017 m. balandžio 27 d. 

rezoliucijoje dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2015 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą4; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2015 

finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir 

rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Mažųjų ir vidutinių įmonių 

reikalų vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir 

pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje). 

                                                 
1  OL L 11, 2003 1 16, p. 1. 
2  OL L 297, 2004 9 22, p. 6. 
3  OL L 341, 2013 12 18, p. 73. 
4  Tą dieną priimti tekstai, P8_TA(2017)0144. 



4. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Vartotojų, sveikatos, 

žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo (2016/2151(DEC)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą1, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų konsoliduotąsias metines 

ataskaitas (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)2, 

– atsižvelgdamas į Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios 

įstaigos (buvusioji Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga) 2015 

finansinių metų galutines metines ataskaitas3, 

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2014 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2016)0674) ir į prie jos pridėtą Komisijos 

tarnybų darbo dokumentą (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339), 

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2015 atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 

įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2016)0628) ir į prie jos pridėtą Komisijos 

tarnybų darbo dokumentą (SWD(2016)0322), 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto 

programų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su 

Įstaigos atsakymu4, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą5, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

vykdomosios įstaigos įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05874/2017 – C8-

0038/2017), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a 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. 1605/20026, 

ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, 

nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų 

                                                 
1  OL L 69, 2015 3 13. 
2  OL C 380, 2016 10 14, p. 1. 
3  OL C 417, 2016 11 11, p. 2. 
4  OL C 449, 2016 12 1, p. 41. 
5  OL C 380, 2016 10 14, p. 147. 
6  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 



valdymo užduotys, įstatus1, ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, 

nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam 

tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus2, ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir 

antrą pastraipas, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 

2013/770/ES, kuriuo įsteigiama Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji 

įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2004/858/EB3, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 

2014/927/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/770/ES, 

siekiant Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomąją įstaigą pertvarkyti į 

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomąją įstaigą4, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir IV priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų 

nuomones (A8-0150/2017), 

A. kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą 

ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo pačios 

atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus, 

1. patvirtina Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos 

direktorei, kad Įstaigos 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas; 

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos 

Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – 

Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, taip pat savo 2017 m. balandžio 27 d. 

rezoliucijoje dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2015 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą5; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2015 

finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir 

rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio 

ir maisto programų vykdomosios direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir 

pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje). 

                                                 
1  OL L 11, 2003 1 16, p. 1. 
2  OL L 297, 2004 9 22, p. 6. 
3  OL L 341, 2013 12 18, p. 69. 
4  OL L 363, 2014 12 18, p. 183. 
5  Tą dieną priimti tekstai, P8_TA(2017)0144. 



5. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos mokslinių 

tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo (2016/2151(DEC)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą1, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų konsoliduotąsias metines 

ataskaitas (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)2, 

– atsižvelgdamas į Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2015 

finansinių metų galutines metines ataskaitas3, 

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2014 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2016)0674) ir į prie jos pridėtą Komisijos 

tarnybų darbo dokumentus (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339), 

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2015 atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 

įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2016)0628) ir į prie jos pridėtą Komisijos 

tarnybų darbo dokumentą (SWD(2016)0322), 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokslinių tyrimų tarybos 

vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos 

atsakymu4, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą5, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

vykdomosios įstaigos įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05874/2017 – C8-

0038/2017), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a 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. 1605/20026, 

ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, 

nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų 

                                                 
1  OL L 69, 2015 3 13. 
2  OL C 380, 2016 10 14, p. 1. 
3  OL C 417, 2016 11 11, p. 9. 
4  OL C 449, 2016 12 1, p. 157. 
5  OL C 380, 2016 10 14, p. 147. 
6  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 



valdymo užduotys, įstatus1, ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, 

nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam 

tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus2, ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir 

antrą pastraipas, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 

2013/779/ES, kuriuo įsteigiama Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga ir 

panaikinamas Sprendimas 2008/37/EB3, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir IV priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų 

nuomones (A8-0150/2017), 

A. kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą 

ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo pačios 

atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus, 

1. patvirtina Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos direktoriui, kad 

Įstaigos 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas; 

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos 

Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – 

Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, taip pat savo 2017 m. balandžio 27 d. 

rezoliucijoje dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2015 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą4; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2015 

finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir 

rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Europos mokslinių tyrimų 

tarybos vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai,  ir Audito Rūmams ir 

pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje). 

                                                 
1  OL L 11, 2003 1 16, p. 1. 
2  OL L 297, 2004 9 22, p. 6. 
3  OL L 346, 2013 12 20, p. 58. 
4  Tą dieną priimti tekstai, P8_TA(2017)0144. 



6. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Mokslinių tyrimų 

vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

(2016/2151(DEC)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą1, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų konsoliduotąsias metines 

ataskaitas (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)2, 

– atsižvelgdamas į Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų galutines 

metines ataskaitas3, 

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2014 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2016)0674) ir į prie jos pridėtą Komisijos 

tarnybų darbo dokumentus(SWD(2016)0338, SWD(2016)0339), 

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2015 atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 

įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2016)0628) ir į prie jos pridėtą Komisijos 

tarnybų darbo dokumentą (SWD(2016)0322), 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 

2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos atsakymu4, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą5, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

vykdomosios įstaigos įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05874/2017 – C8-

0038/2017), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a 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. 1605/20026, 

ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, 

nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų 

                                                 
1  OL L 69, 2015 3 13. 
2  OL C 380, 2016 10 14, p. 1. 
3  OL C 417, 2016 11 11, p. 11. 
4  OL C 449, 2016 12 1, p. 230. 
5  OL C 380, 2016 10 14, p. 147. 
6  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 



valdymo užduotys, įstatus1, ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, 

nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam 

tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus2, ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir 

antrą pastraipas, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 

2013/778/ES, kuriuo įsteigiama Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga ir panaikinamas 

Sprendimas 2008/46/EB3, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir IV priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų 

nuomones (A8-0150/2017), 

A. kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą 

ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo pačios 

atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus, 

1. patvirtina Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos direktoriui, kad Įstaigos 2015 

finansinių metų biudžetas įvykdytas; 

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos 

Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – 

Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, taip pat savo 2017 m. balandžio 27 d. 

rezoliucijoje dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2015 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą4; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2015 

finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir 

rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Mokslinių tyrimų vykdomosios 

įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų 

paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje). 

                                                 
1  OL L 11, 2003 1 16, p. 1. 
2  OL L 297, 2004 9 22, p. 6. 
3  OL L 346, 2013 12 20, p. 54. 
4  Tą dieną priimti tekstai, P8_TA(2017)0144. 



7. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Inovacijų ir tinklų 

programų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

(2016/2151(DEC)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą1, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų konsoliduotąsias metines 

ataskaitas (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)2, 

– atsižvelgdamas į Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2015 finansinių 

metų galutines metines ataskaitas3, 

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2014 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2016)0674) ir į prie jos pridėtą Komisijos 

tarnybų darbo dokumentus (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339), 

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2015 atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 

įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2016)0628) ir į prie jos pridėtą Komisijos 

tarnybų darbo dokumentą (SWD(2016)0322), 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios 

įstaigos 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Įstaigos atsakymais4 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą5, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

vykdomosios įstaigos įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05874/2017 – C8-

0038/2017), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a 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. 1605/20026, 

ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, 

nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų 

                                                 
1  OL L 69, 2015 3 13. 
2  OL C 380, 2016 10 14, p. 1. 
3  OL C 417, 2016 11 11, p. 11. 
4  OL C 449, 2016 12 1, p. 219. 
5  OL C 380, 2016 10 14, p. 147. 
6  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 



valdymo užduotys, įstatus1, ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1653/2004, 

nustatantį vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam 

tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus2, ypač į jo 66 straipsnio pirmą ir 

antrą pastraipas, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą 

2013/801/ES, kuriuo įsteigiama Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga ir 

panaikinamas Sprendimas 2007/60/EB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 

2008/593/EB3, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir IV priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų 

nuomones (A8-0150/2017), 

A. kadangi pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija vykdo biudžetą 

ir vadovauja programoms ir kadangi taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

317 straipsnį ji vykdo biudžetą bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis savo pačios 

atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus, 

1. patvirtina Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos direktoriui, kad Įstaigos 

2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas; 

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos 

Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – 

Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, taip pat savo 2017 m. balandžio 27 d. 

rezoliucijoje dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2015 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą4; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą, sprendimą dėl Europos Sąjungos 2015 

finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, ir 

rezoliuciją, kuri yra neatskiriama šių sprendimų dalis, Inovacijų ir tinklų programų 

vykdomosios įstaigos direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, 

kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje). 

                                                 
1  OL L 11, 2003 1 16, p. 1. 
2  OL L 297, 2004 9 22, p. 6. 
3  OL L 352, 2013 12 24, p. 65. 
4  Tą dieną priimti tekstai, P8_TA(2017)0144. 



8. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl sąskaitų, susijusių su 

Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto vykdymu, uždarymo, III 

skirsnis – Komisija (2016/2151(DEC)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą1, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų konsoliduotąsias metines 

ataskaitas (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)2, 

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl tolesnių veiksmų, susijusių su 2014 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu (COM(2016)0674) ir į prie jos pridėtą Komisijos 

tarnybų darbo dokumentus (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339), 

– atsižvelgdamas į Komisijos parengtą 2015 m. metinę ES biudžeto valdymo ir veiklos 

rezultatų ataskaitą (COM(2016)0446), 

– atsižvelgdamas į Komisijos metinę 2015 atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto 

įvykdymą tvirtinančiai institucijai (COM(2016)0628) ir į prie jos pridėtą Komisijos 

tarnybų darbo dokumentą (SWD(2016)0322), 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2015 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo 

ataskaitą su institucijų atsakymais3 ir į Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą4, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

Komisija įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05876/2017 – C8-0037/2017), 

– atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

vykdomosios įstaigos įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05874/2017 – C8-

0038/2017), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317, 318 ir 319 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a 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. 

1605/200225, ypač į jo 62, 164, 165 ir 166 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, 

nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų 

                                                 
1  OL L 69, 2015 3 13. 
2  OL C 380, 2016 10 14, p. 1. 
3  OL C 375, 2016 10 13, p. 1. 
4  OL C 380, 2016 10 14, p. 147. 
5  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 



valdymo užduotys, įstatus1, ypač į jo 14 straipsnio 2 ir 3 dalis, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir IV priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų 

nuomones (A8-0150/2017), 

1. pritaria su Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto vykdymu 

susijusių sąskaitų uždarymui; 

2. išdėsto savo pastabas rezoliucijoje, kuri yra neatskiriama sprendimų dėl Europos 

Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – 

Komisija ir vykdomosios įstaigos, dalis, taip pat savo 2017 m. balandžio 27 d. 

rezoliucijoje dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2015 finansinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą2; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams, taip 

pat valstybių narių nacionaliniams parlamentams ir nacionalinėms bei regioninėms 

audito institucijoms ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje (L serijoje). 
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9. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, 

sudarančiomis neatskiriamą sprendimų dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų 

bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios 

įstaigos, dalį (2016/2151(DEC)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2015, finansinių metų bendrojo 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, 

– atsižvelgdamas į savo sprendimus dėl vykdomųjų įstaigų 2015 finansinių metų biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 318 ir 319 straipsnius, 

– 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 

(toliau – Finansinis reglamentas) ir į 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotąjį 

reglamentą (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 

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

taisyklių taikymo taisyklių2 (toliau – Taikymo taisyklės), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį ir IV priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir kitų suinteresuotų komitetų 

nuomones (A8-0150/2017), 

A. kadangi Europą ištiko pasitikėjimo savo institucijomis krizė, o susiklosčius tokiai 

padėčiai kiekviena Sąjungos institucija turi prisiimti savo atsakomybės dalį, todėl 

Parlamentas turi ypač kruopščiai tikrinti Komisijos sąskaitas; 

B. kadangi Sąjungos institucijos ir valstybės narės turėtų tobulinti savo komunikacijos 

politiką, kad piliečiai būtų tinkamai informuoti apie naudojantis Sąjungos biudžeto 

lėšomis pasiekiamus rezultatus ir jų pridėtinę vertę; 

C. kadangi Parlamentas turi tvirtai įsipareigoti atsižvelgti į Sąjungos piliečių susirūpinimą 

dėl to, kuriose srityse naudojamos Sąjungos biudžeto lėšos ir kaip Sąjunga saugo jų 

interesus; 

D. kadangi Sąjungos institucijos turėtų siekti sukurti patikimą ir lanksčią Sąjungos 

biudžeto sistemą, kuri tiek stabiliu laikotarpiu, tiek neramiais laikais veiktų ne tik 

lanksčiai, bet ir aktyviai; 

E. kadangi sanglaudos politika, padėdama gerinti visos Europos piliečių gyvenimo kokybę, 

suteikia aiškią pridėtinę vertę, nes yra pagrindinė solidarumo politikos kryptis ir labai 

svarbus viešųjų investicijų šaltinis; 

F. kadangi Sąjungos institucijos turi aiškiai suprasti, kuriuos Europos politikos prioritetus 

ir viešąsias gėrybes, siekiant numalšinti mūsų piliečių nuogąstavimus ir panaikinti mūsų 
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politikos spragas, reikėtų finansuoti pirmiausia, ir dėl to susitarti; 

G. kadangi Sąjungos išlaidos, nors jos neviršija 1 proc. Sąjungos BNP, – svarbi priemonė 

siekiant visos Europos masto politikos tikslų naudojantis Europos pridėtine verte ir 

vidutiniškai sudaro 1,9 proc. Sąjungos valstybių narių bendrų valdžios sektoriaus 

išlaidų; 

H. kadangi, nors a) bendrų valstybių narių išlaidų dalis ir b) į apskaitą neįtrauktos ir (arba) 

netinkamai išleistos ir (arba) iššvaistytos Sąjungos biudžeto lėšos sudaro nedidelę 

procentinę Sąjungos biudžeto dalį, faktinės sumos yra nemažos, ir šiuo faktu 

grindžiamas aktyvus tikrinimas; 

I. kadangi pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Komisijai tenka pagrindinė 

atsakomybė už Sąjungos biudžeto vykdymą, o valstybės narės turi sąžiningai 

bendradarbiauti su Komisija, kad būtų užtikrinta, jog asignavimai naudojami pagal 

patikimo finansų valdymo principus; 

J. kadangi, kai Parlamentas patvirtina Komisijai, kad biudžetas įvykdytas, jis tikrina, ar 

lėšos buvo panaudotos teisingai ir ar buvo pasiekti politiniai tikslai; 

Biudžetas, programavimo laikotarpiai ir politiniai prioritetai 

1. pažymi, kad dabartinė septynerių metų trukmės daugiametė finansinė programa nėra 

suderinta su penkerių metų Parlamento ir Komisijos kadencijų laikotarpiu ir kad dėl to 

taip pat sukuriama spragų, susijusių tiek su finansinių metų biudžetu, tiek su šio 

biudžeto įvykdymo patvirtinimu; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad 10 metų strateginio 

planavimo ciklas ir strategija „Europa 2020“ nėra suderinti su septynerių metų Sąjungos 

biudžeto valdymo ciklu; laikosi nuomonės, kad tai yra viena iš didelio Sąjungos 

politinio valdymo trūkumo priežasčių, nes Parlamentas ir Komisija privalo laikytis 

ankstesnių susitarimų dėl politinių tikslų ir finansų, ir dėl to gali susidaryti įspūdis, kad 

Europos Parlamento rinkimai šiomis aplinkybėmis yra nesvarbūs; 

2. pažymi, kad iš 2015 m. Sąjungos biudžeto teko remti dviejų skirtingų ilgalaikių 

politinių programų tikslus: 

a) viena vertus, strategijos „Europa 2020“, ir 

b) kita vertus, Pirmininko J.-C. Junckerio nustatytų 10 politikos prioritetų,  

tuo pačiu metu reaguojant į kelias kritines situacijas: pabėgėlių krizę, nesaugumą 

Europoje ir jos kaimynystėje, finansinį nestabilumą Graikijoje ir produktų į Rusiją 

eksporto draudimo ekonominį poveikį, taip pat užsitęsusį finansų krizės poveikį ir jos 

struktūrines pasekmes – nedarbą, skurdą ir nelygybę; 

3. pažymi, kad Sąjungos politika gali turėti skirtingus trumpalaikius, vidutinės trukmės ir 

ilgalaikius tikslus, kurių įgyvendinimas iš esmės negali būti nustatytas vienoje 

daugiametėje finansinėje programoje; mano, kad reikėtų apsvarstyti naują pusiausvyrą 

tarp politinės darbotvarkės prioritetų nustatymo, politikos įgyvendinimo ir finansinių 

programų poreikių; 

4. apgailestauja dėl to, kad pagal laikinąsias biudžetines procedūras negalima nustatyti 

idealios sistemos, padedančios socialinius ir politinius siekius paversti naudingais 

išlaidų programų ir schemų veiklos tikslais; 



5. atkreipia dėmesį į tai, kad 2020 m. bus proga ilgalaikę strategiją ir politikos formavimą 

suderinti su biudžeto ciklu, ir rekomenduoja pasinaudoti šia proga; 

6. yra susirūpinęs, kad, pasak Audito Rūmų1, 2015 m. su klimatu susijusios Sąjungos 

biudžeto išlaidos siekė tik 17,3 proc., o 2014–2016 m. – vidutiniškai tik 17,6 proc., nors 

šio finansinio laikotarpio tikslas buvo pasiekti bent jau 20 proc.; todėl pabrėžia, kad, 

pasak Audito Rūmų, kyla didelis pavojus, kad, nededant didesnių pastangų kovoti su 

klimato kaita, nebus pasiektas užsibrėžtas 20 proc. tikslas; 

7. be to, atkreipia dėmesį į tai, kad 20 proc. išlaidų skirti kovai su klimato kaita buvo 

nuspręsta prieš sudarant Paryžiaus susitarimą; yra įsitikinęs, jog, norint užtikrinti, kad 

Sąjungos biudžetas dar mažiau kenktų klimatui, reikėtų dėti daugiau pastangų; be to, 

pabrėžia, jog daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio tikslinimas yra 

puiki galimybė užtikrinti, kad 20 proc. išlaidų būtų skiriama su klimato kaita 

susijusiems veiksmams, ir numatyti galimybę didinti šią ribą laikantis tarptautinių ES 

per 21-ąją Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferenciją 

prisiimtų įsipareigojimų; 

8. palankiai vertina rezultatais grindžiamą biudžeto sudarymo metodą, kurį pradėjo taikyti 

Komisija; mano, kad dėl ribotų finansinių išteklių Sąjungos biudžetas turėtų būti 

veiksmingesnis ir efektyvesnis nei kada nors anksčiau; vis dėlto apgailestauja, kad 

Komisija iš esmės skiria dėmesį našumui, o ne rezultatams; 

Priemonės, kurių reikia imtis 

9. pritaria Audito Rūmų 2016 m. spalio 28 d. informaciniame pranešime dėl 2014–

2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros (39 ir 40 

punktai) pateiktam pasiūlymui, kad atėjo laikas, kai Komisija turi išnagrinėti kitas 

galimybes, pavyzdžiui: 

– etapais grindžiamą biudžeto sudarymo programą su penkerių metų planavimo 

perspektyva, peržiūros sąlygą (-as) pagal tikslus ir politikos kryptis ir etapais 

atnaujinamą vertinimo programą; 

– nustatyti programų ir schemų trukmę pagal politikos poreikius, o ne pagal 

finansinio planavimo laikotarpio trukmę; reikalauti, kad prieš nustatant išlaidas 

valstybės narės ir Komisija pateiktų tinkamai pagrįstus a) ES finansavimo 

poreikius ir b) planuojamus pasiekti rezultatus; 

10. ragina Komisiją į kitą į rezultatus orientuoto biudžeto ekspertų posėdžio darbotvarkę 

įtraukti minėto 2016 m. spalio 28 d. Audito Rūmų informacinio pranešimo 39 ir 40 

punktuose pateiktus pasiūlymus ir Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais 

rekomendacijas, siekiant pasirengti kitai į rezultatus orientuoto ES biudžeto iniciatyvos 

konferencijai, kurioje bus diskutuojama dėl politikos sričių, kuriose Sąjungos biudžeto 

lėšos turėtų būti panaudotos, prieš priimant sprendimą dėl finansinės programos; 

11. pritaria visoms Audito Rūmų jų specialiojoje ataskaitoje Nr. 31/2016 pateiktoms 

rekomendacijoms, ypač rekomendacijai, kad, siekiant užtikrinti tolesnį faktinį perėjimą 

prie klimato politikos veiksmų, Komisija turėtų išnagrinėti visas galimybes, įskaitant 

daugiametės finansinės programos vidurio laikotarpio peržiūrą ir tam tikro teisinio 
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pagrindo peržiūrą; ragina Audito Rūmus ne vėliau kaip 2018 m. pabaigoje pateikti 

tolesnių veiksmų, kurių imtasi su klimatu susijusių Sąjungos biudžeto išlaidų srityje, 

ataskaitą; 

12. ragina Komisiją, siekiant suteikti tikrų finansinių paskatų veiksmingai tobulinti finansų 

valdymą, labiau naudotis galiojančios teisinės sistemos veiklos lėšų rezervo 

teikiamomis galimybėmis; be to, prašo stiprinti veiklos lėšų rezervą, kaip priemonę, per 

kitą kadenciją didinant nuo veiklos rezultatų priklausomą dalį; 

13. ragina Komisiją, naudojantis Europos semestro priemonėmis, savo prioritetus nukreipti 

sėkmingo strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo linkme; 

14. ragina Komisiją parengti politinių prioritetų finansiniam laikotarpiui, prasidedančiam 

2021 m., projektą ir pateikti jo tekstą Parlamentui ankstyvuoju etapu; 

15. apgailestauja, kad Komisija neatliko plataus masto strategijos „Europa 2020“ peržiūros, 

kad užtikrintų jos įgyvendinimą laikantis 2014 m. birželio mėn. Europos Vadovų 

Tarybos patvirtintos strateginės Sąjungos kintančiame pasaulyje darbotvarkės, kaip 

numatyta šioje darbotvarkėje; 

16. ragina Komisiją atsižvelgti į Paryžiaus susitarimą ir nedelsiant nuo 20 iki 30 proc. 

padidinti su klimatu susijusių Sąjungos biudžeto išlaidų dalį; 

17. ragina Komisiją parengti būsimų Sąjungos biudžetų projektus, siekiant didinti jų 

efektyvumą ir veiksmingumą, taip pat juos geriau suderinti su strategijos „Europa 2020“ 

ir Sąjungos kovos su klimato kaita tikslais bei tarptautiniais Sąjungos įsipareigojimais; 

Šešėliniai biudžetai  

18. atkreipia dėmesį į tai, kad daugelis finansinių mechanizmų, kuriais remiamos Sąjungos 

politikos kryptys, nėra tiesiogiai finansuojami iš Sąjungos biudžeto arba įrašyti 

Sąjungos balanse: tai – Europos finansinio stabilumo fondas, Europos stabilumo 

mechanizmas, Bendras pertvarkymo mechanizmas ir su Europos investicijų banku 

susijęs Europos investicijų fondas; 

19. pažymi, kad kiti mechanizmai, kaip antai derinimo priemonės ir Europos strateginių 

investicijų fondas, yra iš dalies įrašyti Sąjungos balanse; 

20. pabrėžia, kad vis gausiau naudojamos finansinės priemonės, kurias daugiausia sudaro 

paskolos, nuosavo kapitalo priemonės, garantijos ir rizikos pasidalijimo priemonės 

pagal netiesioginio valdymo principą 2014–2020 m. laikotarpiui; taip pat atkreipia 

dėmesį į tai, kad Europos investicijų banko grupė valdo beveik visas finansines 

priemones pagal netiesioginio valdymo principą; mano, kad informacijos apie pasiektus 

rezultatus nepakanka šioms priemonėms, ypač jų poveikiui visuomenei ir aplinkai, 

įvertinti;  pabrėžia, kad finansinėmis priemonėmis galima papildyti dotacijas, bet šios 

priemonės neturėtų būti naudojamos vietoj dotacijų;  

21. apgailestauja dėl to, kad vis daugiau naudojamasi tokiomis finansinėmis priemonėmis 

ir, be kita ko, finansinėmis priemonėmis pagal pasidalijamojo valdymo principą 

(finansų inžinerijos priemonėmis), ir tai kelia didesnę riziką ne tik Sąjungos biudžeto 

kaip patikimos priemonės išlikimui ir tam, kad jo pakaks dabartiniams ir būsimiems 

tikslams, tačiau ir atskaitomybei bei Sąjungos politikos ir veiklos koordinavimui; 

pabrėžia, kad prieš pradedant dažniau naudotis finansinėmis priemonėmis reikėtų 



išsamiai įvertinti jų rezultatus, laimėjimus ir efektyvumą; atkreipia dėmesį į Audito 

Rūmų specialiąsias ataskaitas1, kuriose teigiama, kad finansinės priemonės neveikia 

taip, kaip tikėtasi, kad joms skirta pernelyg daug kapitalo ir (arba) kad jos nepadeda 

pritraukti privačiojo kapitalo; 

22. įspėja Komisiją, kad taikant finansines priemones ar įgyvendinant bet kokius 

finansavimo susitarimus nebūtinai siekiama politinių Sąjungos tikslų ir uždavinių ir gali 

būti finansuojami su Sąjungos įsipareigojimais nesuderinami projektai; 

23. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl Europos strateginių investicijų fondo veiklos pradžios 

buvo vėluojama pradėti įgyvendinti Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir Europos 

strateginių investicijų fondas taip pat turės įtakos kai kurių kitų finansinių priemonių 

naudojimui; 

Priemonės, kurių reikia imtis 

24. primygtinai ragina Komisiją pasiūlyti priemonių, kuriomis būtų užtikrinama, kad 

Sąjungos finansavimo susitarimai, skirti Sąjungos biudžetui įvykdyti, kurie šiuo metu 

apima įvairias priemones ir jų derinius, pavyzdžiui, programas, struktūrinius ir 

investicijų fondus, patikos fondus, strateginių investicijų fondą, garantijų fondus, 

paslaugas, finansines priemones, makrofinansinės paramos priemones ir kt., būtų 

aiškesni, paprastesni, nuoseklesni ir geriau parengti, kad užtikrintų pakankamą 

skaidrumą, atskaitomybę ir efektyvumą ir sudarytų sąlygas visuomenei geriau suprasti, 

kaip yra finansuojama Sąjungos politika ir kokią ji duoda naudą; apgailestauja, kad 

2016 m. rugsėjo mėn. pasiūlyme dėl naujojo finansinio reglamento tinkamai 

nesprendžiamos šios problemos; 

25. ragina Komisiją dar kartą atlikti Europos infrastruktūros tinklų priemonės skolos 

priemonės ex ante vertinimą, atsižvelgiant į Europos strateginių investicijų fondo 

sukūrimą, ir kartu pateikti Parlamentui Europos strateginių investicijų fondo poveikio 

kitoms Sąjungos programoms ir finansinėms priemonėms įvertinimą; 

26. prašo Audito Rūmų įvertinti finansinių priemonių ir finansavimo susitarimų (nurodytų 

24 punkte) indėlį įgyvendinant strategiją „Europa 2020“; ragina Komisiją imtis visų 

tinkamų priemonių ir užtikrinti, kad finansinės priemonės ir visi finansavimo 

susitarimai būtų suderinami su Sąjungos strategija, tikslais ir Sąjungos prisiimtais 

įsipareigojimais; 

27. palankiai vertina Komisijos nario G. Oettingerio ketinimą įvairius šešėlinius biudžetus 

ilgainiui vėl sugrąžinti į Sąjungos biudžetą; mano, kad tai labai padidintų demokratinę 

atskaitomybę; yra tvirtai įsitikinęs, kad ši problema turėtų būti išspręsta kuo greičiau, 

bet ne vėliau kaip iki kito finansinio programavimo laikotarpio pabaigos; ragina 

Komisiją anksčiau nei 2017 m. lapkričio mėn. šiuo klausimu parengti komunikatą; 

Biudžeto ir finansų valdymas 

28. apgailestauja dėl to, kad reikšmingai vėluojama panaudoti 2007–2013 m. struktūrinius 

fondus; pažymi, kad iki 2015 m. pabaigos dar buvo neįvykdyta 10 proc. visoms 

patvirtintoms veiksmų programoms skirtos 446,2 mlrd. EUR sumos mokėjimo; 

29. pabrėžia, kad ši padėtis iš tikrųjų gali sukelti didelių sunkumų ir pakenkti Europos 
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struktūrinių ir investicijų fondų veiksmingumui, nes kai kuriose valstybėse narėse 

nepareikalautas ES įnašas kartu su prašoma bendro finansavimo suma viršija15 proc. 

visų valdžios sektoriaus išlaidų, atsižvelgiant į du paskutinius finansinius laikotarpius – 

2007–2013 m. ir 2014–2020 m.;  

30. susirūpinęs pažymi, kad 2015 m. pabaigoje penkioms valstybėms narėms (Čekijos 

Respublikai, Italijai, Ispanijai, Lenkijai ir Rumunija) pagrindinėms naudos gavėjoms 

teko daugiau kaip pusė nepanaudotų struktūrinių fondų įsipareigojimų asignavimų, dėl 

kurių nebuvo atlikti mokėjimai 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, kurių atlikimo 

vėlavimo priežastys buvo skirtingos: nepakankami pajėgumai ir administracinės 

pagalbos trūkumas, trūkstami nacionaliniai ištekliai siekiant prisidėti prie Sąjungos 

operacijų finansavimo, per vėlai pristatytos regioninės programos įgyvendinant 2014–

2020 m. daugiametę finansinę programą ir t. t.); 

31. atkreipia dėmesį, jog naujas dalykas šioje daugiametėje finansinėje programoje yra tai, 

kad dėl nepanaudotų mokėjimų ir įsipareigojimų viršutinės ribos neviršijančių sumų 

automatiškai padidinamas vėlesnių metų DFP lankstumas; 

32. pabrėžia, kad 2015 m. įsipareigojimų lygis buvo didesnis nei bet kuriais praėjusiais 

metais ir beveik siekė bendrą ribą (97,7 proc. skirtos sumos); 

33. atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau kaip trys ketvirtadaliai veiklos išlaidų buvo skirti 

schemoms, kurioms taikomos ankstesnės daugiametės finansinės programos taisyklės, 

t. y. subsidijoms ūkininkams už 2014 m. sanglaudos projektus, mokslinių tyrimų 

projektams pagal Septintąją bendrąją programą, kuri pradėta įgyvendinti 2007 m.; 

34. mano, jog nepriimtina, kad 2015 m. pabaigoje mažiau negu 20 proc. nacionalinės 

valdžios institucijų, atsakingų už Europos struktūrinius ir investicijų fondus (išskyrus 

Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai), buvo paskirtos valstybių narių; pažymi, kad 

toks paskyrimas valstybių narių valdžios institucijoms yra būtinas žingsnis siekiant 

pateikti Komisijai išlaidų suvestines; laikosi nuomonės, kad dėl didelių naujovių, kurias 

numatyta taikyti 2014–2020 m., nors ir stengiamasi supaprastinti reikalavimus, didėja 

administracinė našta; 

35. atkreipia dėmesį į tai, kad su nauja valdymo ir kontrolės sistema susiję sunkumai, kurių 

kyla atliekant atitikties vertinimo procedūras ir su kuriais paprastai susiduriama 

programavimo laikotarpio pradžioje, yra rimta vėlavimo panaudoti lėšas priežastis; 

36. pažymi, kad visuotinis ekonomikos nuosmukis, kuris daro tiesioginį poveikį, nes 

viešiesiems biudžetams taikomos biudžeto apribojimo priemonės ir atsiranda sunkumų 

gauti vidaus finansavimą, taip pat yra viena iš pagrindinių vėlavimo panaudoti lėšas 

priežasčių; 

37.  labai apgailestauja, kad dėl to kyla rizika, kad biudžeto vykdymo vėlavimai 2014–

2020 m. programavimo laikotarpiu bus didesni nei 2007–2013 m. laikotarpiu patirti 

vėlavimai; baiminasi, kad būsima daugiametė finansinė programa gali būti pradėta esant 

precedento neturinčiam aukštam neįvykdytų įsipareigojimų lygiui ir dėl to pirmaisiais 

metais gali kilti pavojus Sąjungos biudžeto valdymui; tikisi, kad Komisija padarė 

atitinkamas išvadas ir ateityje bus apsisaugota nuo panašaus vėlavimo;  

38. pažymi, kad Komisija 2015 m. kovo mėn. priėmė mokėjimo planą, kuriame pateikiamos 

trumpalaikės priemonės neapmokėtų sąskaitų lygiui sumažinti, tačiau atkreipia dėmesį į 



tai, kad, nors šiomis priemonėmis ir siekiama pagerinti trumpesnio laikotarpio pinigų 

srautų valdymą, sprendžiant aukšto neįvykdytų įsipareigojimų lygio problemą būtina 

ilgesnio laikotarpio perspektyva ir išsamus pagrindinių priežasčių vertinimas 

(administraciniai ir veiklos sunkumai, makroekonominiai apribojimai ir t. t.), siekiant 

sukurti veiksmingą strategiją, kad problemų būtų išvengta ateityje; 

39. pabrėžia, kad pradedant taikyti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį gali kilti 

Sąjungos biudžeto valdymo problemų, ypač susijusių su mokėjimais; atkreipia dėmesį į 

būtinybę įtraukti šį labai svarbų aspektą į visus su bet kuria išstojančia valstybe nare 

sudaromus pereinamojo laikotarpio arba galutinius susitarimus; 

Priemonės, kurių reikia imtis 

40. prašo, kad Komisija imtųsi priemonių siekiant griežtai laikytis taisyklių ir tvarkaraščių, 

susijusių su neįvykdytais įsipareigojimais, be kita ko:  

i) užbaigti 2007–2013 m. programas ir panaikinti pagal jas prisiimtus 

įsipareigojimus;  

ii) tinkamai taikyti grynuosius pataisymus sanglaudos srityje;  

iii) sumažinti patikos įstaigų laikomų grynųjų pinigų sumas ir  

iv) suderinti mokėjimo planus ir prognozes, jei neįvykdyti įsipareigojimai reikšmingi; 

41. dar kartą prašo, kad Komisija kasmet parengtų atnaujintą septynerių–dešimties metų 

trukmės ilgalaikę grynųjų pinigų srautų prognozę, apimančią biudžeto viršutines ribas, 

mokėjimų poreikius, pajėgumų suvaržymus ir galimą įsipareigojimų panaikinimą, kad 

būtų geriau suderinti mokėjimų poreikiai ir esamos lėšos; 

42. prašo, kad valdydama biudžetą ir finansus Komisija kuo skubiau ir atsižvelgtų į prastą 

padėtį, kurioje dabar atsidūrė keletas valstybių narių, ir apsvarstytų tam tikrų valstybių 

narių pajėgumų apribojimus ir konkrečias socialines ir ekonomines sąlygas; ragina 

Komisiją panaudoti visas turimas techninės pagalbos priemones ir naują struktūrinių 

reformų paramos programą, kad remtų šias valstybes nares ir padėtų joms išvengti per 

mažo lėšų panaudojimo ir padidinti įsisavinimo lygį, visų pirma Europos struktūrinių ir 

investicijų fondų srityje; 

43. pakartoja, kad reikia supaprastinti ir paaiškinti Sąjungos ir nacionalinio lygmens 

taisykles ir procedūras, siekiant palengvinti naudos gavėjų prieigą prie Sąjungos fondų 

ir užtikrinti, kad administravimo paslaugų teikėjai patikimai valdytų šiuos fondus; 

mano, kad toks supaprastinimas padės užtikrinti greitą lėšų paskirstymą, didesnius lėšų 

panaudojimo rodiklius, geresnį veiksmingumą ir didesnį skaidrumą, mažiau 

įgyvendinimo klaidų ir trumpesnius mokėjimo laikotarpius; mano, kad būtina pasiekti 

supaprastinimo ir taisyklių, procedūrų bei kontrolės stabilumo pusiausvyrą; pažymi, kad 

bet kuriuo atveju potencialiems paraiškų teikėjams ir naudos gavėjams būtina suteikti 

pakankamai informacijos ir rekomendacijų, kad būtų užtikrintas sėkmingas 

įgyvendinimas; 

44. ragina Komisiją susilaikyti nuo naujų galimos teikti techninės pagalbos mažinimų ir 

parengti veiksmų planą, kuris padėtų veiksmingai ir laiku įsisavinti lėšas, ypatingą 

dėmesį skiriant atsiliekančioms ir mažus įsisavinimo rodiklius turinčioms valstybėms 

narėms ir regionams; 



Finansų inžinerijos priemonės 

45. apgailestauja, kad ne vėliau kaip 2015 m. pabaigoje galutiniams gavėjams, taikant 

pasidalijamojo valdymo tvarką, buvo išmokėta tik 75 proc.1 įnašų į finansų inžinerijos 

priemones, numatytų 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui (2014 m. pabaigoje 

buvo išmokėti 57 proc., o 2012 m. pabaigoje – 37 proc.), ir kad finansų priemonėse, 

kurioms taikomas netiesioginis valdymas, turimų grynųjų pinigų kiekis tebėra didelis 

(1,3 mlrd. EUR 2015 m., 1,3 mlrd. EUR 2014 m. ir 1,4 mlrd. EUR 2013 m.); 

46. su nerimu pažymi tai, kad finansinių priemonių nepanaudotų sumų lygis išlieka gana 

aukštas, 2014 m. pabaigoje 80 proc. jų buvo sutelktos penkiose valstybėse narėse (iš jų 

Italija buvo atsakinga už 45 proc. visos sumos); mano, kad Komisija turėtų anksčiau nei 

2018 m. pabaigoje atlikti išsamų tokių priemonių vertinimą, siekdama nustatyti, ar jos 

turėtų būti tęsiamos per kitą finansinio programavimo laikotarpį;  

47. prašo, kad Komisija susigrąžintų nepanaudotus finansinių priemonių, kurioms taikomas 

pasidalijamasis valdymas, grynųjų pinigų likučius ir likusias nepanaudotas ankstesnių 

daugiametės finansinės programos netiesioginio valdymo finansinių priemonių lėšas, 

kurių tinkamumo laikotarpis baigėsi; 

Audito Rūmų patikinimo pareiškimas 

48. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai pateikė aiškią nuomonę dėl 2015 m. finansinių 

ataskaitų patikimumo, kaip jie tai daro nuo 2007 m., kad Audito Rūmai padarė išvadą, 

jog 2015 m. pajamose esminių klaidų nebuvo, ir su pasitenkinimu pažymi, kad 

įsipareigojimai, kuriais pagrįstos 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės 

ataskaitos, visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos; 

49. labai apgailestauja, kad 22 metus iš eilės mokėjimai iš esmės buvo paveikti klaidų, nes 

priežiūros ir kontrolės sistemos veiksmingos tik iš dalies; 

50. apgailestauja dėl to, kad, nors padėtis ir pagerėjo, labiausiai tikėtinas mokėjimų klaidų 

lygis siekia 3,8 proc.; primena, kad 2014 finansiniais metais apskaičiuotas labiausiai 

tikėtinas mokėjimų klaidų lygis sudarė 4,4 proc., 2013 finansiniais metais – 4,7 proc., 

2012 finansiniais metais – 4,8 proc., o 2011 finansiniais metais – 3,9 proc.; 

51. pabrėžia, kad nors pastaraisiais metais padėtis pagerėjo, labiausiai tikėtinas klaidų lygis 

vis dar gerokai viršija 2 proc. reikšmingumo ribą; pažymi, kad jei Komisija, valstybių 

narių valdžios institucijos ar nepriklausomi auditoriai būtų pasinaudoję visa jiems 

prieinama informacija, jie būtų užkardę arba aptikę ir ištaisę didelę klaidų, prieš 

atliekant susijusius mokėjimus, dalį; mano, kad yra nepriimtina tai, jog prieinama 

informacija nėra panaudojama siekiant sumažinti šį klaidų lygį; yra tvirtai įsitikinęs, kad 

valstybės narės šiuo atžvilgiu turi atlikti esminį vaidmenį; ragina valstybes nares 

pasinaudoti visa turima informacija, kad užkirstų kelią klaidoms, jas nustatytų ir imtųsi 

tinkamų priemonių; 

52. apgailestauja, kad dėl 2015 m. pasikeitusio bendros žemės ūkio politikos teisinio 

                                                 
1  Europos Komisija, REGIO GD „Duomenų apie finansų inžinerijos priemonių 

finansavimo ir įgyvendinimo pažangą suvestinė, parengta remiantis ataskaitomis, kurias 
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straipsnio 2 dalies j punktą, 2007–2013 m. programavimo laikotarpis, padėtis 2015 m. 
gruodžio 31 d.“, 2016 9 20, p. 61. 



pagrindo Audito Rūmai į operacijų testavimą nebeįtraukė kompleksinės paramos, todėl 

šiuos duomenis sunkiau palyginti su ankstesnių finansinių metų duomenimis; 2014 m. 

tokios klaidos prisidėjo 0,6 procentinio punkto prie bendro apskaičiuoto daugiametės 

finansinės programos 2 išlaidų kategorijos „Gamtos ištekliai“ klaidų lygio, o 2011–

2014 m. laikotarpiu jos kasmet prie bendro apskaičiuoto klaidų lygio prisidėdavo nuo 

0,1 iki 0,2 procentinio punkto; 

53. susirūpinęs pažymi, kad jei taisomosios priemonės, kurių ėmėsi valstybės narės ir 

Komisija, nebūtų buvę taikomos Audito Rūmų audituotiems mokėjimams, bendras 

apskaičiuotas klaidų lygis būtų siekęs 4,3 proc., o ne 3,8 proc.; 

54. pažymi, kad valdymo būdas klaidų lygiui daro ribotą poveikį, nes Audito Rūmai nustatė 

beveik tokį pat apskaičiuotą klaidų lygį išlaidose, kurioms taikomas pasidalijamasis 

valdymas su valstybėmis narėmis (4,0 proc.), ir Komisijos tiesiogiai valdomose 

išlaidose (3,9 proc.); 

55. atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai didžiausią apskaičiuotą klaidų lygį nustatė 

išlaidų kategorijose „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ (5,2 proc.) ir 

„Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ (4,4 proc.), o išlaidų 

kategorijoje „Administracinės išlaidos“ apskaičiuotas klaidų lygis yra mažiausias 

(0,6 proc.); pabrėžia, kad apskritai šios klaidos atsirado ne dėl sukčiavimo; 

rekomenduoja Audito Rūmams inicijuoti specialiosios ataskaitos rengimą, kurioje, 

siekiant parengti nuoseklų geriausios patirties dokumentą, šios sritys būtų nagrinėjamos 

ir lyginamos; 

56. pažymi, kad skirtingi kompensavimo schemų ir teisių į išmokas schemų rizikos 

modeliai turėjo didelės įtakos klaidų lygiui įvairiose išlaidų srityse; tais atvejais, kai 

Sąjunga kompensuoja tinkamas finansuoti išlaidas tinkamai finansuoti veiklai 

remdamasi gavėjų pateiktomis išlaidų deklaracijomis, klaidų lygis yra 5,2 proc., o kai 

mokėjimai grindžiami sąlygų įvykdymu, o ne išlaidų deklaracijomis, – klaidų lygis yra 

1,9 proc.; rekomenduoja Audito Rūmams, siekiant parengti specialią geriausios 

praktikos ataskaitą, išnagrinėti ir palyginti tas sritis; 

Metinės valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitos: valdymo pasiekimai ir Komisijos vidaus 

valdymo priemonės  

57. pažymi, kad, palyginti su 2014 m. padėtimi, rizikos veikiama mokėjimų suma, kaip 

nustatyta Komisijos 2015 m. metinėje ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų 

ataskaitoje (COM(2016)0446), sumažėjo maždaug 10 proc., visų pirma dėl 

sumažėjusios rizikos veikiamos sumos, apie kurią pranešta, žemės ūkyje; 

58. pabrėžia, kad Komisijos pateiktoje 2015 m. metinėje valdymo ir veiklos rezultatų 

ataskaitoje Komisija pripažįsta, jog išlaidoms turėjo įtakos reikšmingas klaidų lygis, 

nurodydama, kad rizikos veikiama suma siekia nuo 3,3 iki 4,5 mlrd. EUR arba 

atitinkamai nuo 2,3 iki 3,1 proc. mokėjimų; pažymi, kad, Komisijos vertinimu, ateityje 

ji nustatys ir ištaisys klaidų, kurių vertė nuo 2,1 mlrd. EUR iki 2,7 mlrd. EUR; 

59. pritaria Audito Rūmų nuomonei, kad Komisijos rizikos veikiamų sumų apskaičiavimo 

metodika per kelerius metus pagerėjo, tačiau atskirų generalinių direktoratų netvarkingų 

išlaidų lygio vertinimai nėra grindžiami nuoseklia metodika (žr. visų pirma 2015 m. 

Audito Rūmų metinėje ataskaitos 1.38 punktą ); rekomenduoja, kad šios praktikos būtų 

laikomasi reguliariai ir kad ji kuo greičiau būtų standartizuota; 



60. pažymi, jog, nepaisant pagerėjimo, Komisija nepašalino rizikos, kad taisomųjų veiksmų 

poveikis yra perdėtas; 

61. ypač atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau kaip trims ketvirtadaliams 2015 m. išlaidų 

Komisijos generaliniai direktoratai savo rizikos veikiamų sumų apskaičiavimą grindžia 

nacionalinių valdžios institucijų pateiktais duomenimis, nors iš atitinkamų Komisijos 

generalinių direktoratų (Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas (AGRI 

GD) ir Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas (REGIO GD) metinių 

veiklos ataskaitų matyti, kad valstybių narių kontrolės ataskaitų patikimumas tebėra 

probleminis klausimas, nors valstybių narių duomenų teikimas pagerėjo; mano esant 

nepriimtina, kad valstybės narės sąžiningai nebendradarbiauja su Komisija kontrolės 

ataskaitų ir jų patikimumo klausimais; 

62. pabrėžia, kad galutiniams naudotojams tenkanti kontrolės našta sumažėtų, jei būtų 

taikomas „vieno audito“ metodas, kuris reikštų, kad Europos auditas, užuot jį atlikus 

atskirai, būtų grindžiamas nacionaliniais auditais; vis dėlto pažymi, kad tokį 

atskaitomybės tęstinumą būtų įmanoma nustatyti tik jei nacionaliniai auditai būtų 

tinkami ir jei Komisija ir valstybės narės susitartų dėl principų ir aiškinimų; ragina 

Komisiją imtis iniciatyvos šiuo klausimu paskelbiant gaires; 

63. mano, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas turėtų priklausyti nuo būtinų finansinio 

valdymo valstybės narės lygmeniu patobulinimų; šiomis aplinkybėmis atkreipia dėmesį 

į nacionalinių deklaracijų priemonę, kuri galėtų padėti pasiekti didesnę atskaitomybę ir 

atsakomybę nacionaliniu lygmeniu; 

64. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl daugiamečio programavimo ypatumų ir biudžeto 

procedūrai taikomų regioninių, nacionalinių ir Sąjungos taisyklių sudėtingumo ir 

sujungimo, taip pat dėl to, kad klaidos gali būti ištaisytos per daugiau nei 10 metų po to, 

kai buvo padarytos, netikslu apskaičiuotą būsimų pataisymų poveikį grįsti pataisymais, 

užregistruotais per pastaruosius šešerius metus; 

65. atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad tuo atveju, jei Komisija neabejoja savo taisomųjų 

pajėgumų veiksmingumu, generaliniai direktoriai savo metinėse veiklos ataskaitose 

neturėtų skelbti jokių finansinių išlygų; 

66. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija pranešė1, jog iš viso atliktų finansinių pataisų ir 

susigrąžinimų suma siekė 3,9 mlrd. EUR; pažymi, kad Audito Rūmai suskirstė šias 

sumas į tris kategorijas: 1,2 mlrd. EUR – tiesioginiai pataisymai ir susigrąžinimai, 

pritaikyti prieš Komisijai patvirtinant išlaidas (žemės ūkio, sanglaudos ir 

tiesioginio / netiesioginio valdymo srityse); 1,1 mlrd. EUR – valstybių narių anksčiau 

patvirtintų išlaidų panaikinimai, netinkamas finansuoti sumas pakeičiant naujais 

sanglaudos politikos projektais; 1,6 mlrd. EUR – grynieji pataisymai (žemės ūkio ir 

tiesioginio / netiesioginio valdymo srityse); 

67. pabrėžia, kad kai esama didelės pažeidimų rizikos, taikoma geriausia patirtis būtų 

aptarti riziką ir kiekybiškai įvertinti jos lygį ir numatomą poveikį; apgailestauja, kad 

Komisija, teikdama ataskaitas šiuo klausimu, kreipia didelį dėmesį į taisomąją gebą, o 

ne į klaidų, kurias ji nustato, pobūdžio kiekybinį įvertinimą ir analizę bei nesiima 

atitinkamų prevencinių priemonių, kad išvengtų tokių klaidų; ypač atkreipia dėmesį į 

tai, kad Komisijos komunikate „Sąjungos biudžeto apsauga“ nepateikiamas joks 

                                                 
1  Žr. 2015 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos 1.39 punktą. 



pažeidimų lygio pradinėse ar kompensavimui patvirtintose deklaracijose įvertis; 

68. pritaria Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 27/2016 išreikštai nuomonei, kad po 

vadinamosios Kinnocko-Prodi reformos pradėtas taikyti „Komisijos narių politinės 

atsakomybės“ ir Komisijos generalinių direktorių veiklos atsakomybė atskyrimas 

reiškia, kad ne visada buvo aiškiai nurodyta, ar „politinė atsakomybė“ apima 

atsakomybę už generalinių direktoratų biudžeto vykdymą, arba ar pastaroji atsakomybė 

yra jau kita atsakomybė (žr. Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 27/2016 

santraukos 5 punktą); 

69. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos narių kolegija neprisiima atsakomybės už metines 

ataskaitas, parengdama įžangą arba Komisijos pirmininko ar Komisijos nario, atsakingo 

už biudžetą, ataskaitą, ir kad Komisija nerengia metinės ataskaitos dėl valdymo ar 

vidaus kontrolės, atsižvelgdama į geriausią patirtį ir bendrą praktiką valstybėse narėse; 

Priemonės, kurių reikia imtis 

70. dar kartą ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti patikimas procedūras, skirtas 

taisomųjų priemonių terminams, pobūdžiui ir kiekiui patvirtinti ir, kiek įmanoma, 

informacijai, apimančiai metus, kuriais buvo atlikti mokėjimai, metus, kuriais buvo 

nustatyta atitinkama klaida, ir metus, kuriais, kaip nurodyta finansinių ataskaitų 

aiškinamuosiuose raštuose, buvo susigrąžintos lėšos ar atliktos finansinės korekcijos, 

pateikti; 

71. dar kartą ragina Komisiją kasmet pateikti bendrą tinkamą patikinimo pareiškimą, 

pagrįstą generalinių direktorių metinėmis veiklos ataskaitomis, ir parengti savo statistinį 

klaidų lygio įvertį; prašo Komisijos įvertinti atskirai Sąjungos lėšų sumą, kurią ji ketina 

atgauti susigrąžindama lėšas arba atlikdama finansinius pataisymus, susijusius su 2015 

finansiniais metais; 

72. prašo Komisijos nuodugniai išnagrinėti vadinamuosius retrospektyvius projektus, t. y. 

praktiką, kai tam tikri projektai, valdžios institucijų pradėti įgyvendinti kitomis lėšomis, 

įtraukiami į regioninius veiklos planus, siekiant šiais projektais papildyti ar pakeisti 

priemones ar projektus, kuriuos įgyvendinant kilo veiklos sunkumų arba jie buvo 

pripažinti netinkamais; atliekant minėtą analizę turėtų būti atliekami ir ex ante 

vertinimai, siekiant įsitikinti, kad pakaitiniai projektai atitinka nustatytus tikslus; 

73. ragina Komisiją papildyti metinę ataskaitą dėl valdymo ir vidaus kontrolės finansine 

ataskaita, apimančia visų pirma: 

– Komisijos vidaus valdymo priemonių aprašymą, 

– per metus vykdytos su strategine ir operatyvine rizika susijusios veiklos 

įvertinimą ir 

– vidutinės trukmės ir ilgalaikio fiskalinio tvarumo ataskaitą, 

taip pat komunikate dėl Sąjungos biudžeto apsaugos pateikti pažeidimų lygio pradinėse 

ar kompensavimui patvirtintose deklaracijose įvertį; 

74. ragina valstybes nares teikti patikimus duomenis Komisijai, ypač dėl kontrolės 

ataskaitų; 



Politinės išlygos 

75. pritaria REGIO GD, Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato (MARE GD), 

Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato (HOME GD), Tarptautinio 

bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktotrato (DEVCO GD) ir AGRI GD 

generalinių direktorių metinėje veiklos ataskaitoje pateiktoms išlygoms; mano, kad ts 

išlygos rodo, jog Komisijoje ir valstybėse narėse įdiegtos kontrolės procedūros negali 

suteikti būtinų garantijų dėl visų atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo 

atitinkamose politikos srityse; 

76. kelia klausimą, kodėl Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato generalinis 

direktorius, kaip ir ankstesniais metais, ir vėl paskelbė horizontaliąją išlygą, apimančią 

visus mokėjimus ir paraiškas dėl išlaidų kompensavimo pagal Septintąją bendrąją 

programą; ragina Komisiją pagaliau parengti prasmingesnį ir rizika grindžiamą požiūrį 

ir tinkamai naudoti specialiąsias išlygas; 

Sąjungos biudžeto vykdymo rezultatai 

Metinės valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitos: veiksmingumo vertinimas 

77. pažymi, kad 2015 m. metinėje valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitoje sujungtos dvi 

ankstesnės ataskaitos: vertinimo ataskaita, parengta pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 318 straipsnį, ir apibendrinamoji ataskaita, kurios reikalaujama pagal 

Finansinio reglamento 66 straipsnio 9 dalį; 

78. palankiai vertina tai, kad pagal kiekvieną biudžeto išlaidų kategoriją ataskaitoje 

pateikiama informacija apie pažangą, padarytą įgyvendinant programas pagal 2014–

2020 m. daugiametę finansinę programą, duomenys apie programų pagal 2007–2013 m. 

daugiametę finansinę programą rezultatus ir taip pat pateikiamos sąsajos su strategija 

„Europa 2020“; 

79. apgailestauja dėl to, kad vadinamojoje vertinimo ataskaitoje, viena vertus, veiklos 

rezultatų aprašymai painiojami su rezultatais, ir, kita vertus, bandoma įvertinti politikos 

poveikį ir dalijami pažadai dėl ateities; 

80. pažymi, kad iš valstybių narių nereikalaujama įtraukti bendrų rodiklių į savo programas, 

išskyrus Jaunimo užimtumo iniciatyvą ir Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondą, ir 

kad rezultatais grindžiami vertinimai nėra pradinio kontrolės etapo valstybėse narėse 

dalis; 

81. apgailestauja, kad užuot supaprastinusi savo vidaus valdymo priemones Komisija 

įtraukė naują daugiametį strateginį planą kiekvienam Komisijos padaliniui, grįsdama jį 

visuotiniais bendraisiais tikslais, apimančiais dešimt J.-C. Junckerio vadovaujamos 

Komisijos politinių prioritetų ir padedančiais siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų ir 

vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį; 

82. pakartoja savo raginimą telkti lėšas pagal temas, kaip nurodyta jos 2014 biudžetinių 

metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitoje; ragina Komisiją ištirti, kokia 

apimtimi lėšų telkimas pagal temas galėtų padėti supaprastinti ir sumažinti reguliavimo 

ir kontrolės naštą; 

83. ragina Komisiją priimti savo metinę valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitą tinkamu 

laiku, kad Audito Rūmai galėtų į ją atsižvelgti savo metinėje ataskaitoje; pabrėžia, kad 



šioje ataskaitoje pateikta informacija turėtų būti kuo objektyvesnė ir turėtų apimti 

išsamų pasiektų rezultatų, kuriuos Komisija pasiekė praėjusiais metais įgyvendindama 

savo politikos tikslus, vertinimą; prašo Komisijos apsvarstyti, ar reikia ilgalaikių 

politinio programavimo laikotarpių, kaip esama 10 metų trukmės strategijos „Europa 

2020“ atveju; 

84. atkreipia dėmesį į poreikį užtikrinti skaidrų ir demokratišką veiklos rezultatų vertinimo 

rodiklių nustatymo procesą, kuriame dalyvautų Sąjungos institucijos, partneriai ir 

atitinkami suinteresuotieji subjektai, siekiant, kad rodikliai būtų tinkamas Sąjungos 

biudžeto įvykdymo vertinimo matas ir kad būtų pateisinti Sąjungos piliečių lūkesčiai; 

Priemonės, kurių reikia imtis 

85. ragina Komisiją kitoje savo veiklos rezultatų ataskaitoje geriau įvertinti visų politikos 

sričių pasiektus išdirbius ir rezultatus; ragina Komisiją aiškiai ir nuosekliai atskleisti 

Europos politikos sričių indėlį įgyvendinant Sąjungos uždavinius ir įvertinti jų 

atitinkamą indėlį siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų; 

„Horizontas 2020“ 

86. primena, kad programa „Horizontas 2020“ yra didelio užmojo, plačios apimties 

programa, kurios bendras tikslas grindžiamas šiais trimis prioritetais: pažangiu mokslu, 

pirmavimu pramonės srityje ir visuomenės iššūkiais; 

87. atkreipia dėmesį į tai, kad J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija priėmė dešimt 

politinių prioritetų 2014–2019 metams, kurie nėra visiškai tokie patys kaip strategijos 

„Europa 2020“ prioritetai; dėl to gali susidaryti situacija, kai programos „Horizontas 

2020“ teisinis pagrindas ir jai skiriami biudžeto asignavimai atspindi strategiją „Europa 

2020“, nors Komisija, įgyvendindama programą „Horizontas 2020“, nuo 2014 m. 

perorientavo strateginį planavimą ir valdymo nuostatas į minėtus dešimt politinių 

prioritetų; 

88. apgailestauja dėl to, kad Komisija iki šiol nenustatė ryšio tarp šių dviejų prioritetų 

rinkinių, ir prašo Komisijos išaiškinti tas sąsajas; 

89. pabrėžia, kad esminis programos „Horizontas 2020“ sėkmės veiksnys yra veiksminga 

nacionalinių ir Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų programų sinergija ir 

papildomumas; atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija ketina išnagrinėti poveikį ir 

sinergiją tarp programos „Horizontas 2020“ ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų, 

atliekant programos „Horizontas 2020“ tarpinį vertinimą; 

90. atkreipia dėmesį į du nacionalinių ir Sąjungos mokslinių tyrimų programų 

papildomumo pavyzdžius, pateiktus Audito Rūmų 2015 m. metinėje ataskaitoje ir tai, 

kad Bulgarijos ir Portugalijos aukščiausiosios audito institucijos nustatė, kad nors yra 

tam tikrų sričių, kuriose nacionalinės ir Sąjungos mokslinių tyrimų programos tose 

šalyse papildo vienos kitas, taip pat buvo kai kurių trūkumų nacionaliniu lygmeniu, 

susijusių su programos „Horizontas 2020“ rodikliais, nustatytais nacionaliniuose 

veiksmų planuose ir strategijose, tam tikrais klausimais dėl veiksmų koordinavimo ir 

sąveikos tarp visų programos „Horizontas 2020“ dalyvių nacionaliniu lygmeniu1; taip 

pat atkreipia dėmesį į tai, kad Bulgarija buvo pirmoji valstybė narė, savanoriškai 

                                                 
1  Žr. 2015 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos 3.22 ir 3.23 punktus. 



pasinaudojusi programos „Horizontas 2020“ politinės pagalbos priemone, ir ragina 

Komisiją toliau remti valstybes nares, kurioms reikia modernizuoti savo mokslinių 

tyrimų ir inovacijų sektorius; 

91. primena, kad „Horizontas 2020“ teisiniame pagrinde įvesta keletas svarbių 

veiksmingumo valdymo elementų, tokių kaip tikslai ir pagrindiniai veiksmingumo 

rodikliai; pabrėžia, kad apskritai, tikslai ir rodikliai, dėl kurių buvo susitarta, yra ryškus 

teigiamas pokytis, palyginti su ankstesnėmis bendrosiomis programomis; 

92. atkreipia dėmesį į tai, kad vis dar esama tam tikrų trūkumų, susijusių su programoje 

„Horizontas 2020“ taikomais veiksmingumo rodikliais, kaip antai: 

i) trūkumai, susiję su rodiklių, kuriais įvertinami tik indėliai arba išdirbiai, o ne 

rezultatai ir poveikis, pusiausvyra1, 

ii) pradinių reikšmių nebuvimas ir 

iii) nepakankamai drąsūs tikslai; 

93. apgailestauja, jog Audito Rūmai nustatė, kad Komisija nepanaudoja savo „Horizontas 

2020“ darbo programų ir susijusių kvietimų teikti pasiūlymus, kad būtų skirta daugiau 

reikiamo dėmesio veiksmingumui2; 

94. su pasitenkinimu pažymi, kad, kiek tai susiję su pasiūlymais ir dotacijų susitarimais, 

kuriuos išnagrinėjo Audito Rūmai, pakankamai dėmesio buvo skiriama veiksmingumui, 

kai to pareikalauja Komisija, ir kad tas pats pasakytina apie šių pasiūlymų vertinimo 

procesą; 

95. apgailestauja, kad dėl atskirose darbo programose, pagal kurias vykdoma programa 

„Horizontas 2020“, ir susijusiuose kvietimuose teikti pasiūlymus vartojamos platesnės 

sąvokos „numatomas poveikis“, o ne „numatomi rezultatai“, todėl didėja rizika, kad šiai 

daliai pateikta informacija bus per plati ir bus sudėtinga subendrinti „Horizontas 2020“ 

veiksmingumo vertinimą3; 

96. yra susirūpinęs dėl to, kad pagrindines veiksmingumo sąvokas (pavyzdžiui, „išdirbis“, 

„rezultatai“, „pasekmės“ ir „poveikis“) Komisija ne visada vartoja nuosekliai; 

97. apgailestauja, jog Audito Rūmai nustatė, kad dabartinė sistema neleidžia Komisijai 

atskirai stebėti ir teikti ataskaitų dėl lėšų panaudojimo ir veiksmingumo programos 

„Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) ir inovacijų 

srityse; be to, nors programos „Horizontas 2020“ finansinis įnašas į strategiją „Europa 

2020“ yra aiškiai įtvirtintas biudžeto procese skelbiant programų ataskaitas, tenka 

apgailestauti, kad Komisija dar nėra pateikusi prasmę turinčios ataskaitos apie 

programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimą ir jos indėlį į strategiją „Europa 2020“; 

ragina Komisiją pateikti prasmingą ataskaitą apie programos „Horizontas 2020“ 

įgyvendinimą ir apie jos indėlį į strategiją „Europa 2020“ ir tai padaryti, kai bus 

prieinami programos rezultatai; 

98. siūlo padidinti nacionalinių kontaktinių punktų vaidmenį siekiant užkrinti kokybišką 

                                                 
1  Žr. 2015 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos 3.29 punktą. 
2  Žr. 2015 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos 3.33–3.38 punktus. 
3  Žr. 2015 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos 3.56 punktą. 



techninę pagalbą vietoje; mano, kad metinis rezultatų vertinimas, mokymai ir gerai 

veikiančių NKP skatinimas padidins programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo 

sėkmės rodiklį; 

Priemonės, kurių reikia imtis 

99. ragina Komisiją savo būsimose veiklos rezultatų ataskaitose aiškiai ir išsamiai aptarti 

programos „Horizontas 2020“ indėlį įgyvendinant strategiją „Europa 2020“; 

Keturių generalinių direktoratų, atsakingų už išlaidas pagal išlaidų kategoriją „Gamtos 

ištekliai“, valdymo planai ir metinės veiklos ataskaitos 

100. apgailestauja dėl Audito Rūmų pateiktų pastabų, kad daugelis AGRI GD, CLIMA GD, 

ENVI GD bei MARE GD generalinių direktoratų valdymo planuose ir metinėse veiklos 

ataskaitose naudojamų tikslų buvo tiesiogiai paimti iš politikos arba teisinių dokumentų 

ir juose stigo valdymo ir stebėsenos tikslams būtino detalumo; 

Priemonės, kurių reikia imtis 

101. prašo Komisijos: 

– įvertinti darbo programų veiksmingumą, programoje „Horizontas 2020“ 

nustatytus aukšto lygmens tikslus paverčiant veiklos tikslais darbo programos 

lygmeniu; 

– toliau patikslinti sąsajas tarp strategijos „Europa 2020“ (2010–2020 m.), 

daugiametės finansinės programos (2014–2020 m.) ir Komisijos prioritetų (2015–

2019 m.); 

– užtikrinti nuoseklų terminų „indėlis“, „išdirbis“, „rezultatas“ ir „poveikis“ 

vartojimą pagal jos geresnio reglamentavimo gaires; 

– imtis priemonių, siekiant užtikrinti, kad už tą patį darbą, kuris atliekamas 

įgyvendinant tą patį projektą, tyrėjams būtų mokamas vienodas atlyginimas; 

– pateikti pagal valstybes nares suskirstytų įmonių, kotiruojamų akcijų biržoje 

ir (arba) įmonių, kurios metų gale turi pelno ir kurios gauna lėšų pagal programą 

„Horizontas 2020“, sąrašą; 

Įplaukos 

102. palankiai vertina tai, kad bendri Audito Rūmų audito įrodymai rodo, kad pajamos nėra 

paveiktos reikšmingo klaidų lygio ir, visų pirma, kad išnagrinėtos BNP ir PVM pagrįstų 

nuosavų išteklių sistemos įvertintos kaip veiksmingos, o tradicinių nuosavų išteklių 

sistemos įvertintos kaip iš esmės veiksmingos, pagrindinės vidaus kontrolės priemonės 

Audito Rūmų atstovų aplankytose valstybėse narėse vis dėlto buvo iš dalies 

veiksmingos ir kad Audito Rūmai nerado klaidų testuotose operacijose; 

103. primena, kad išlyga – tai priemonė, leidžianti palikti galimybę ištaisyti abejones 

keliančius valstybės narės pateiktų BNP duomenų elementus, ir palankiai vertina tai, 

kad Audito Rūmai nenustatė su 2015 m. peržiūrėtomis panaikintomis išlygomis 

susijusių rimtų problemų; 



104. yra susirūpinęs, kad nepaisant padarytos pažangos, siekiant pagerinti Graikijos BNP 

duomenų patikimumą, šios išlygos nebuvo panaikintos; atkreipia dėmesį į tai, kad 

2015 m. pabaigoje buvo likusi vienintelė bendra išlyga, apimanti 2008 m. ir 2009 m.; 

105. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl muitų, Audito Rūmai konstatavo, kad metodika (apimanti 

auditus „po muitinio įforminimo“), taikyta patikroms, kurios atliekamos siekiant 

patikrinti, ar importuotojai laikosi tarifų ir importo taisyklių, jų kokybė ir rezultatai 

skirtingose audituotose valstybėse narėse labai skyrėsi; Audito rūmai taip pat atkreipė 

dėmesį į pranešimams apie skolą taikomo trejų metų senaties termino sustabdymą 

Prancūzijoje – praktiką, kuri skiriasi nuo kitose valstybėse narėse taikomos praktikos ir 

kuria sudaromos nevienodos sąlygos ekonominės veiklos vykdytojams Sąjungoje1; 

106. kalbant apie tradicinius nuosavus išteklius, pažymi, kad 2015 m. pabaigoje Komisija 

taip pat turėjo su Sąjungos muitinės taisyklių nesilaikymu susijusių 325 atvirų klausimų 

sąrašą, kurį ji sudarė atlikdama inspektavimus valstybėse narėse; 

107. atkreipia dėmesį į tai, kad kalbant apie muitus ir cukraus mokesčių ataskaitas Audito 

Rūmai nustatė neefektyvumo atvejų valdant gautinas sumas (vadinamąsias „B“ 

sąskaitas) valstybėse narėse ir kad Komisija nustatė panašių trūkumų 17 iš 22 aplankytų 

valstybių narių; 

108. pabrėžia, kad Audito Rūmai nustatė rizikų, susijusių su skolos muitinei išieškojimu iš 

ne Sąjungoje registruotų bendrovių arba ne Sąjungos šalių piliečių, ir atvejų įvairiose 

valstybėse narėse, kai jos negalėjo susigrąžinti skolų iš piliečių arba bendrovių, kurie 

buvo registruoti, pavyzdžiui, Baltarusijoje, Didžiosios Britanijos Mergelių Salose, 

Rusijoje, Šveicarijoje, Turkijoje ir Ukrainoje; 

109. pabrėžia, kad svarbių BNP balanso peržiūrų poveikis galėtų būti mažesnis, jei būtų 

įdiegta bendra esminių peržiūrų tvarkaraštį suderinanti Sąjungos peržiūros politika; 

110. apgailestauja, kad dėl struktūrinių ir teisinių elementų 2014 m. spalio mėn. pabaigoje 

kilo politinis incidentas dėl kai kurių valstybių narių įnašų, kurie vis dar galioja; 

Priemonės, kurių reikia imtis 

111. ragina Komisiją: 

– imtis būtinų priemonių, kad po muitinio įforminimo būtų suderinti pranešimų apie 

skolą ekonominės veiklos vykdytojams terminai įvairiose valstybėse narėse; 

– užtikrinti, kad ketvirčio ataskaitose valstybės narės pateiktų teisingas surinktų 

muitų deklaracijas, ir pateikti gaires, kas jose turi būti nurodoma; 

– kiek įmanoma palengvinti valstybių narių vykdomą skolų muitinei susigrąžinimą, 

kai skolininkai nėra įsikūrę Sąjungos valstybėje narėje; 

– pagerinti Europos ekonominės erdvės ir Europos laisvos prekybos asociacijos 

įnašų skaičiavimo ir taisomųjų mechanizmų skaičiavimo tikrinimus, ir 

– parengti reikiamą tvarką, kad būtų sumažintas metodų ir valstybių narių pateiktų 

                                                 
1  Žr. 2015 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos 4.16 punktą. 



išteklių peržiūros poveikis jų BNP duomenų rinkimui; 

Tolesni veiksmai, susiję su Komisijos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo 

patvirtinimu1 

112. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija sutiko imtis naujų veiksmų dėl 88 prašymų, kuriuos 

Parlamentas pateikė savo rezoliucijoje, pridėtoje prie sprendimo dėl Komisijos 2014 m. 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo; 

113. pažymi, kad, pasak Komisijos, dėl 227 Parlamento prašymų jau buvo imtasi reikiamų 

veiksmų arba šiuo metu imamasi, ir kad dėl priežasčių, susijusių su esama teisine ir 

biudžeto sistema arba Komisijos instituciniu vaidmeniu ar prerogatyvomis, Komisija 

negali priimti 35 Europos Parlamento prašymų; 

114. apgailestauja, kad Komisijos atsakymai vis dar kartais būna neaiškūs ir dviprasmiški; 

115. palankiai vertina Komisija veiksmus visiškai įvykdant penkis iš šešių pagrindinių 

įsipareigojimų; 

116. vis dėlto primygtinai ragina Komisiją nurodyti savo generaliniams direktoratams 

pateikti visas konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kurias jie parengė savo 

atitinkamose metinėse veiklos ataskaitose įgyvendinant Europos semestrą (šeštas 

įsipareigojimas); 

117. prašo Komisijos persvarstyti savo poziciją, visų pirma kiek tai susiję su duomenų, 

kuriuos perduoda valstybės narės, patikimumu, Sąjungos lėšų galutinių gavėjų 

skaidrumu, etikos komiteto veiklos skaidrumu, kova su korupcija ir Europos mokyklų 

administracinių struktūrų reforma; 

118. griežtai smerkia tai, kad Komisija nemato poreikio toliau skelbti Sąjungos kovos su 

korupcija ataskaitos; laikosi nuomonės, kad neatsižvelgiant į tai, kokie yra Komisijos 

ketinimai kovoti su korupcija, šis paskutinės minutės atsisakymas siunčia klaidingą 

signalą ne tik valstybėms narėms, bet ir piliečiams; pakartoja savo nuomonę, kad 

korupcija vis dar yra Sąjungos ir valstybių narių problema; ir kad veiksmingų kovos su 

korupcija priemonių nebuvimas kenkia ekonominės veiklos rezultatams, teisinei 

valstybei ir demokratinių institucijų Sąjungoje patikimumui; ragina Komisiją užbaigti ir 

paskelbti 2016 m. kovos su korupcija ataskaitą, imtis greitų ir griežtų veiksmų siekiant 

panaikinti korupciją valstybėse narėse ir Sąjungos institucijose, ir užsakyti atlikti 

nepriklausomą kovos su korupcija standartų vertinimą pačiose Sąjungos institucijose; 

119. aiškiai primena savo raginimą Komisijai sukurti griežtų rodiklių ir lengvai pritaikomų 

vienodų kriterijų sistemą, pagrįstą Stokholmo programoje nustatytais reikalavimais, kad 

būtų išmatuotas korupcijos lygis valstybėse narėse ir įvertinta valstybių narių kovos su 

korupcija politika; ragina Komisiją sukurti korupcijos indeksą, kad valstybes nares būtų 

galima skirstyti į kategorijas; laikosi nuomonės, kad korupcijos indeksas galėtų būti 

patikimas pagrindas, kuriuo remdamasi Komisija galėtų nustatyti konkrečių šalių 

kontrolės mechanizmą, kurį naudojant būtų kontroliuojamas Sąjungos lėšų leidimas; 

Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti 

                                                 
1  COM(2016)0674, SWD(2016)0338, SWD(2016)0339. 



„Europa 2020“ 

120. pažymi, kad, nors klaidų lygis nekinta, o vykdyti programą ir ją užbaigti vėluojama, 

remiantis Septintosios bendrosios programos ex post įvertinimu, kurį atliko aukšto lygio 

ekspertų grupė1, Septintoji bendroji programa buvo sėkminga; ši aukšto lygio ekspertų 

grupė visų pirma pabrėžė, kad Septintoji bendroji programa: 

– skatino mokslinę kompetenciją individualiu ir instituciniu lygmenimis, 

– skatino novatoriškus mokslinius tyrimus pagal naują programą „Idėjos“ (Europos 

mokslinių tyrimų taryba), 

– strategiškai įtraukė pramonę ir MVĮ, 

–  stiprino naują bendradarbiavimo būdą ir atvirų inovacijų programą, 

– stiprino Europos mokslinių tyrimų erdvę paskatindama bendradarbiavimo kultūrą 

ir sukurdama plačius tinklus, tinkamus teminiams klausimams spręsti, 

– sprendė tam tikrus socialinius uždavinius naudojantis moksliniais tyrimais, 

technologine plėtra ir inovacijomis – pagal programą „Bendradarbiavimas“, 

– skatino suderinti nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemas ir politiką, 

– skatino mokslininkų, vykdančių mokslinius tyrimus, judumą visoje Europoje: 

programa „Žmonės“ sudarė būtinas atviros mokslininkų darbo rinkos sąlygas, 

– skatino investicijas į Europos mokslinių tyrimų infrastruktūras, 

– pasiekė kritinę mokslinių tyrimų masę Europos mastu ir visame pasaulyje; 

121. apgailestauja, kad per viešųjų suinteresuotųjų subjektų konsultacijas atliekant 

Septintosios bendrosios programos vertinimą, surengtas 2015 m. vasario–gegužės mėn., 

atkreiptas dėmesys į šiuos trūkumus: 

– didelę administracinę naštą ir sudėtingas teisines ir finansines taisykles, 

– didelį paraiškų pertekliaus lygį, 

– nepakankamą dėmesį socialiniam poveikiui, 

– temų ir kvietimų teikti pasiūlymus spektras buvo pernelyg siauras, 

– nepakankamas dėmesys pramonės įmonių dalyvavimui, 

– aukšta riba, taikoma naujiems dalyviams; mažas sėkmingų pasiūlymų ir 

pareiškėjų lygio vidurkis atitinkamai 19 proc. ir 22 proc., 

– prasta komunikacija; 

122. labai apgailestauja dėl to, kad tikslas iki 2020 m. investuoti 3 proc. valstybių narių 

bendrojo vidaus produkto (BVP) į mokslinius tyrimus greičiausiai nebus pasiektas; 

                                                 
1  Įsipareigojimas ir darna, 2007–2013 m. ES 7-osios bendrosios programos ex post 

vertinimas, 2015 m. lapkričio mėn.  



todėl mano, kad reikėtų liautis nuolat karpius mokslinių tyrimų programoms skirtą 

Sąjungos biudžetą;  ragina valstybes nares imtis spręsti šį uždavinį; taip pat ragina 

Komisiją padaryti būtinas išvadas dėl daugiametės finansinės programos laikotarpio 

vidurio peržiūros ir kitos daugiametės finansinės programos;  

123. palankiai vertina pažangą, padarytą įgyvendinant su Inovacijų sąjunga susijusius 

įsipareigojimus: iki 2014 m. vidurio visi įsipareigojimai buvo įgyvendinti arba pradėti 

vykdyti; 

124. taip pat palankiai vertina tai, kad programos „Horizontas 2020“ lėšų dalis, skirta 

mažoms ir vidutinėms įmonėms, padidėjo nuo 19,4 proc. 2014 m. iki 23,4 proc. 

2015 m., ir rekomenduoja aktyviai skatinti šią tendenciją; 

125. mano, kad nepriimtina, jog Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD nesilaikė jo prašymo, kad 

Komisijos generaliniai direktoratai savo metinėse veiklos ataskaitose turėtų skelbti visas 

savo konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas; susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad 

teritoriniu požiūriu nepakankamai išryškinami 20 svarbiausių programos 

„Horizontas 2020“ projektų; 

Bendrieji klausimai 

126. atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. Audito Rūmų metinės ataskaitos penktasis skyrius 

apima mokėjimus šiose srityse: mokslinių tyrimų (10,4 mlrd. EUR), švietimo, mokymo, 

jaunimo ir sporto (1,8 mlrd. EUR), kosmoso (1,4 mlrd. EUR), transporto (1,3 mlrd. 

EUR), kitų veiksmų ir programų (1,1 mlrd. EUR), energetikos (0,5 mlrd. EUR) ir 

įmonių konkurencingumo bei mažųjų ir vidutinių įmonių programos (COSME) 

(0,3 mlrd. EUR); taigi, moksliniai tyrimai sudaro 62 proc. išlaidų; 

127. atkreipia dėmesį į tai, kad atsakomybe įgyvendinti mokslinių tyrimų bendrąsias 

programas tarpusavyje dalijasi skirtingi Komisijos generaliniai direktoratai, 

vykdomosios įstaigos, bendrosios įmonės ir vadinamosios 185 straipsnio įstaigos 

(partnerystės su valstybėmis narėmis), kurioms reikalingas glaudus koordinavimas; 

128. paaiškina, kad Audito Rūmų auditas apėmė beveik išimtinai mokėjimus pagal Septintąją 

bendrąją mokslinių tyrimų programą; 

129. yra susirūpinęs dėl to, kad Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD metinėje veiklos 

ataskaitoje nurodė, kad iki 2015 m. pabaigos 1 915 Septintosios bendrosios programos 

projektų, kurių vertė 1,63 mlrd. EUR, vis dar nebuvo baigti; dėl to galėtų būti 

atsiliekama įgyvendinant programą „Horizontas 2020“; 

Valdymo ir kontrolės sistemos 

130. pabrėžia, jog Audito Rūmai mano, kad mokslinių tyrimų ir kitos vidaus politikos 

priežiūros ir kontrolės sistemos buvo „iš dalies efektyvios“; 

131. yra susirūpinęs dėl to, kad 2015 m. iš 150 sandorių, kurių auditą atliko Audito Rūmai, 

72 (48 proc.) aptikta klaidų; remdamasis 38 klaidomis, kurias Audito Rūmai įvertino 

kiekybiškai, jie apskaičiavo, kad klaidų lygis siekė 4,4 proc.; be to, 16 kiekybiškai 

įvertinamų klaidų atveju Komisija, nacionalinės institucijos ar nepriklausomi auditoriai 

turėjo pakankamai informacijos, kad prieš patvirtinant išlaidas galėtų užkirsti kelią 

klaidoms ar jas aptikti ir ištaisyti; jei visa ši informacija būtų panaudota klaidoms 

taisyti, apskaičiuotas šio skyriaus klaidų lygis būtų buvęs 0,6 proc. mažesnis; 



132. apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmai pranešė, jog 10-yje iš 38-ių operacijų, kuriose 

nustatyta kiekybiškai įvertinamų klaidų, klaidos viršijo 20 proc. nagrinėtų punktų 

vertės; šie 10 atvejų (9 iš Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos ir vienas 

iš 2007–2013 m. konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos) sudaro 77 proc. 

srities „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“ 2015 m. bendro 

įvertinto klaidų lygio; 

133. apgailestauja, kad dauguma Audito Rūmų aptiktų kiekybiškai įvertinamų klaidų (33 iš 

38) buvo susijusios su naudos gavėjų deklaruotų netinkamų personalo ir netiesioginių 

išlaidų kompensacijomis ir kad beveik visos klaidos, kurias išlaidų deklaracijose nustatė 

Audito Rūmai, atsirado dėl to, kad naudos gavėjai neteisingai suprato sudėtingas 

tinkamumo finansuoti taisykles arba neteisingai apskaičiavo savo tinkamas finansuoti 

išlaidas, o tai leidžia daryti aiškią išvadą, kad tas taisykles reikia supaprastinti;  

134. palankiai vertina tai, kad, Audito Rūmų nuomone, viešųjų pirkimų taisyklių laikymasis 

žymiai pagerėjo; 

135. kelia klausimą, kodėl Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD generalinis direktorius, kaip ir 

ankstesniais metais, vėl paskelbė horizontaliąją išlygą, apimančią paraiškas dėl išlaidų 

kompensavimo pagal Septintąją bendrąją programą (1,47 mlrd. EUR); laikosi 

nuomonės, kad horizontaliosios išlygos apskritai negali būti laikomos patikimo finansų 

valdymo priemonėmis; tačiau pripažįsta, kad tam tikros Septintosios bendrosios 

programos išlaidų dalys nebuvo pagrįstos rezervu, jei buvo akivaizdu, kad rizika (taigi 

ir likusių neišaiškintų klaidų lygis) yra gerokai mažesnė nei visų išlaidų atžvilgiu; 

pažymi, kad mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje tai taikoma tam tikrų bendrųjų įmonių 

išlaidoms; pažymi, kad ne Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD tai taikoma išlaidoms, 

kurias patyrė Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga, vykdydama programą „Marie 

Skłodowskos-Curie veiksmai“, taip pat visoms Europos mokslinių tyrimų tarybos 

vykdomosios įstaigos išlaidoms; 

136. stebisi, kad Europos inovacijos ir technologijos institutas 2015 m. nedalyvavo Bendro 

paramos centro mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje veikloje; 

137. yra susirūpinęs, kad Septintoji bendroji programa, pasak Komisijos nario, nebus 

visapusiškai įgyvendinta ir įvertinta anksčiau nei 2020 m., o dėl to gali būti vėlavimo 

būsimose tęstinėse programose; primygtinai ragina Komisiją kuo greičiau ir ne vėliau 

kaip iki to laiko, kai bus pristatyta mokslinių tyrimų programa įgyvendinus programą 

„Horizontas 2020“, paskelbtų vertinimo ataskaitą; 

„Horizontas 2020“ 

138. pažymi, kad pagal programą „Horizontas 2020“, tik išankstiniai mokėjimai buvo atlikti 

iki 2015 m. pabaigos; įspėja Komisiją, kad vėlyva programos „Horizontas 2020“ 

projekto pradžia gali pavėlinti programos įgyvendinimą; perspėja dėl vėluojamų 

panaudoti lėšų programos pabaigoje; 

139. yra susirūpinęs dėl Audito Rūmų išvadų, kad daugiametės programos, kuriomis 

nustatomi politiniai tikslai, pavyzdžiui, strategija „Europa 2020“ ar programa 

„Horizontas 2020“, vykdomos vienu metu, tačiau jos neturi realios sąsajos1; 

                                                 
1  2015 m. Audito Rūmų metinė ataskaita, 3.19 punktas. 



140. taip pat apgailestauja dėl to, kad pirmoje stebėsenos ataskaitoje dėl programos 

„Horizontas 2020“ buvo pateikta tik nedaug informacijos apie programos ir struktūrinių 

fondų sinergiją1; ragina Komisiją pranešti apie šį sinergijos poveikį, kai paaiškės 

programos rezultatai; 

141. labai nerimauja dėl Audito Rūmų nuomonės2, kad programa „Horizontas 2020“ nėra 

pakankamai orientuota į veiklos rezultatus; 

Priemonės, kurių reikia imtis 

142. pakartoja reikalavimą, jau išdėstytą rezoliucijoje dėl 2014 m. Komisijos biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo3, kad Komisija turėtų nurodyti savo visiems generaliniams 

direktoratams pateikti visas konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kurias jie 

parengė savo atitinkamose metinėse veiklos ataskaitose įgyvendinant Europos semestrą; 

143. ragina valstybes nares dėti dar daugiau pastangų siekiant tikslo investuoti 3 proc. BVP į 

mokslinius tyrimus; mano, kad tai turėtų paskatinti kompetenciją ir inovacijas; todėl 

ragina Komisiją išnagrinėti galimybę pateikti pasiūlymą dėl „Mokslo pakto“ vietos, 

regionų ir nacionaliniu lygmenimis, atsižvelgiant į esamą Merų pakto dinamiką; ragina 

valstybes nares ir Parlamentą pastangas dėti ir per Sąjungos biudžetą;  

144. ragina Komisiją peržiūrėti pagrindinį veiklos rezultatų rodiklį „ES inovacijų rezultatai“, 

nes pačios Komisijos žodžiais tariant, „mišraus pobūdžio rodiklis nėra tinkamas (...) 

siekiant nustatyti tikslus“4; 

145. primygtinai ragina Komisiją imtis tolesnių veiksmų ypač dėl 16 kiekybiškai įvertinamų 

klaidų atvejų, apie kuriuos Komisija, nacionalinės institucijos ar nepriklausomi 

auditoriai turėjo pakankamai informacijos, kad užkirstų kelią klaidoms arba jas 

nustatytų ir ištaisytų prieš patvirtindami išlaidas; taip pat, be to, išsamiai informuoti 

atsakingą komitetą apie taisomąsias priemones, kurių imtasi iki 2017 m. spalio mėn. 

pabaigos; 

146. ragina Komisiją išsamiai informuoti atsakingą komitetą apie 10 operacijų, kurios lėmė 

77 proc. klaidų, ir nurodyti, kokių ištaisymo priemonių buvo imtasi; 

147. ragina Komisiją atnaujinti savo valdymo ir kontrolės sistemas, kad horizontaliosios 

išlygos būtų nereikalingos; prašo Komisiją informuoti atsakingą komitetą apie 

priemones, kurių buvo imtasi iki 2017 m. lapkričio mėn.; 

148. ragina Komisiją, kartu su Audito Rūmais, patikslinti sąsajas tarp strategijos „Europa 

2020“ (2010–2020 m.), daugiametės finansinės programos (2014–2020 m.) ir Komisijos 

prioritetų (2015–2019 m.), pavyzdžiui, naudojantis strateginiu planavimu ir ataskaitų 

teikimo procesu (2016–2020 m.); mano, kad tai sustiprintų stebėseną ir ataskaitų 

teikimo tvarką ir leistų Komisijai veiksmingai teikti ataskaitas apie Sąjungos biudžeto 

                                                 
1  2015 m. Audito Rūmų metinė ataskaita, 3.22 punktas. 
2  2015 m. Audito Rūmų metinė ataskaita, 3 skirsnis. 
3  2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento rezoliucijos su pastabomis, sudarančiomis 

neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija, 8 punktas (OL L 246, 2016 9 14, p. 27). 

4  2015 m. metinė veiklos ataskaita, Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas, 
Briuselis, 2016, p. 11, 8 išnaša. 



indėlį įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ tikslus; 

Įvairūs klausimai 

149. atkreipia dėmesį į tai, kad pagal biudžeto eilutę 04 03 01 05 „Darbuotojų organizacijų 

informavimo ir mokymo priemonės“ dotacijos veiklai skiriamos tik dviem specialiems 

profesinių sąjungų institutams – Europos profesinių sąjungų institutui ir Europos 

darbuotojų reikalų centrui; primena Komisijai, kad dotacijos veiklai ir partnerystės 

pagrindų susitarimai iš esmės turi būti laikomi dotacijomis, taigi juos skiriant turi būti 

rengiami atviri konkursai ir apie tai turi būti skelbiama; reiškia savo bendrą 

susirūpinimą tuo, kad tokia skirstymo praktika pateisinama tuo, kad įstaigos turi 

de facto monopoliją, arba tuo, kad įstaiga turi techninės kompetencijos, didelį 

specializacijos laipsnį ar administracinę galią (Taikymo taisyklių 190 straipsnio 1 dalies 

c ir f punktai); mano, kad  tai, jog ilgą laiką dotacijas veiklai išimtinai skiriant įstaigoms 

remiantis tomis priežastimis, faktiškai gali susidaryti tokios de facto monopolijos, 

didelės techninės kompetencijos, didelį specializacijos laipsnį ir įgaliojimus turinčios 

įstaigos, o tada dotacijas veiklai išimtinai skirti pagal Taikymo taisyklių 190 straipsnį 

taptų dar labiau pagrįsta; 

150. primena tuo atžvilgiu Komisijai, kad skaidrumo ir skelbimo taisyklių išimtys, nustatytos 

Finansinio reglamento 125 ir tolesniuose straipsniuose, turi būti griežtai aiškinamos ir 

taikomos; ragina Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją siekti aiškiai apibrėžti 

skaidrumo ir skelbimo principų laikymosi išimčių taikymo laikotarpį ir sritį, turint aiškų 

tikslą dar labiau riboti jų taikymą; 

Priemonės, kurių reikia imtis 

151. prašo Komisijos, kad skaidrumo ir skelbimo taisyklių išimtys, nustatytos Finansinio 

reglamento 125 ir tolesniuose straipsniuose, būtų griežtai aiškinamos ir taikomos; prašo 

Komisijos aiškiai apibrėžti skaidrumo ir skelbimo principų laikymosi išimčių taikymo 

laikotarpį ir sritį, turint aiškų tikslą dar labiau riboti jų taikymą; 

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda 

„Europa 2020“ 

152. atkreipia dėmesį į tai, kad remiantis Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir (arba) 

Sanglaudos fondo (SF) 2007–2013 m. ex post vertinimu1, 1 EUR, investuotas į 

sanglaudos politiką, ne vėliau kaip 2023 m. sukurs papildomus 2,74 EUR prie BVP; 

palankiai vertina tai, kad struktūriniai ir sanglaudos fondai buvo investuojami 

daugiausia į mažų ir vidutinių įmonių inovacijas (32,3 mlrd. EUR), į bendrą paramą 

įmonėms (21,4 mlrd. EUR), mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros infrastruktūrą 

(17,5 mlrd. EUR), į transportą (82,2 mlrd. EUR), į energetiką (11,8 mlrd. EUR), į 

aplinkos apsaugą (41,9 mlrd. EUR), į kultūrą ir turizmą (12,2 mlrd. EUR) ir miestų ir 

socialinę infrastruktūrą (28,8 mlrd. EUR); 

153. palankiai vertina tai, kad ERPF ir SF sugebėjo tam tikra apimtimi kompensuoti 2007–

2008 m. finansų krizės padarinius, ir nurodo, kad be struktūrinių fondų intervencinių 

priemonių Europos regionų ekonominiai ir socialiniai skirtumai būtų dar labiau išaugę; 

154. palankiai vertina sanglaudos politikos laimėjimus, matomus atlikus 2007–2013 m. 

                                                 
1   SWD(2016)0318. 



programavimo laikotarpio ex post vertinimą pagal strategijos „Europa 2020“ tikslus: 

– ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis (1 pagrindinis tikslas „Užimtumas“ ir 2 

pagrindinis tikslas „Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra bei inovacijos“) 

sukurta 41 600 su moksliniais tyrimais susijusių darbo vietų ir paremta 400 000 

MVĮ; (3 pagrindinis tikslas „Klimato kaita ir energetika“) sukurta 3 900 MW 

papildomų atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumų; 

– Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis (1 pagrindinis tikslas „Užimtumas“) 

pasiekta, kad bent 9,4 mln. asmenų gautų darbą (iš jų daugiau kaip 300 000 

paremtų asmenų pradėjo dirbti savarankiškai); (4 pagrindinis tikslas „Švietimas“) 

bent 8,7 mln. asmenų įgijo kvalifikaciją ir (arba) pažymėjimą; 

155. vis dėlto pažymi, kad labai mažai programų daugiausia dėmesio skyrė rezultatams arba 

išmatuojamam poveikiui; todėl mažai arba nieko nežinoma apie investicijų tvarumą; 

156. vis dėlto pabrėžia, kad 2015 m. labai mažai programų daugiausia dėmesio skyrė 

rezultatams arba išmatuojamam poveikiui; todėl ragina Komisiją tarpinstituciniu 

lygmeniu susitarti dėl būtino rodiklių rinkinio, kad būtų įgyvendinamas rezultatais 

grindžiamas biudžetas, ir jį nustatyti; vis dėlto pažymi, kad šiuo etapu mažai arba nieko 

nežinoma apie investicijų tvarumą ir Europos pridėtinę vertę;  

157. apgailestauja, kad nėra informuotas apie priemones, kurių Komisija paprašė valstybių 

narių imtis įgyvendinant Europos semestrą; ragina Komisiją Europos Parlamentą 

informuoti apie priemones, kurių valstybės narės imasi įgyvendindamos Europos 

semestrą; 

158. yra labai susirūpinęs dėl to, jog jau savo 2014 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai 

nurodė, kad buvo vėluojama pradėti 2014–2020 m. programavimo laikotarpį; taip pat 

kad 2015 m. pabaigoje vis dar buvo paskirta mažiau nei 20 proc. už Europos 

struktūrinius ir investicijų fondus atsakingų nacionalinių institucijų; 

Europos regioninės plėtros fondas, Sanglaudos fondas ir Europos socialinis fondas: bendrieji 

klausimai 

159. palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai suderino savo metinės ataskaitos skyrius su 

daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijomis; tačiau laikosi nuomonės, kad 

pagal šią išlaidų kategoriją numatytos lėšos yra tokios finansinės svarbos ERPF: 

28,3 mlrd. EUR; SF: 12,1 mlrd. EUR; Europos socialinis fondas (ESF): 10,3 mlrd. 

EUR), kad Audito Rūmų audito strategija turėtų užtikrinti aiškumą, kurios lėšos yra iš 

ERPF ir SF, o kurios iš ESF; 

160. yra susirūpinęs dėl to, kad valstybės narės, ypač baigiantis programavimo laikotarpiui, 

daugiausia dėmesio skiria nacionalinių paketų lėšų įsisavinimui, o ne politinių tikslų 

įgyvendinimui; ragina Komisiją prasčiausių rezultatų pasiekusioms valstybėms narėms 

padėti teikiant techninę paramą, visų pirma finansinio laikotarpio pabaigoje; 

161. nekantriai tikisi, kad 16 valstybių narių, kurios dar neperkėlė į nacionalinę teisę 

direktyvos dėl viešųjų pirkimų1, 19 valstybių narių, kurios neperkėlė į nacionalinę teisę 

                                                 
1  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų 

pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65). 



direktyvos dėl koncesijos sutarčių skyrimo1, ir 17 valstybių narių, kurios neperkėlė į 

nacionalinę teisę direktyvos dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, 

transporto ir pašto paslaugų sektoriuose2, tai padarys kuo greičiau, nes šių direktyvų 

tikslas – dar didesnis supaprastinimas; ragina Komisiją tikrinti pažangą šiose srityse; 

162. pabrėžia Jaunimo užimtumo iniciatyvos (JUI) svarbą; 2015 m. lapkričio mėn. pabaigos 

beveik 320 000 jaunuolių buvo įtraukti į veiksmus, remiamus pagal JUI, ir 18 iš 22 

valstybių narių pradėjo vykdyti veiksmus pagal šią iniciatyvą; 28 proc. pagal JUI 

prieinamų lėšų buvo skirta įsipareigojimams, 20 proc. – skirta pagal sutartis paramos 

gavėjams ir 5 proc. išmokėta paramos gavėjams; pažymi, kad iki 2015 m. lapkričio 

mėn. pabaigos trys valstybės narės dar nebuvo prisiėmusios jokių finansavimo 

įsipareigojimų (Ispanija, Airija ir Jungtinė Karalystė); 

163. atkreipia dėmesį į preliminarius ESF ir JUI įgyvendinimo 2014–2015 m. rezultatus ir į 

tai, kad veikloje, vykdytoje įgyvendinant ESF ir Jaunimo užimtumo iniciatyvą, 

dalyvavo 2,7 mln. asmenų, įskaitant 1,6 mln. bedarbių ir 700 000 neaktyvių asmenų; 

164. tuo pat metu apgailestauja, kad pirmasis tyrimas3 taip pat, regis, rodo, kad stinga 

teikiamų paslaugų veiksmingumo ir esama duomenų rinkimo trūkumų kai kuriose 

valstybėse narėse; 

Valdymo ir kontrolės sistemos 

165. atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. daugiau kaip 80 proc. mokėjimų buvo tarpiniai 

mokėjimai 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiklos programoms, kurių 

tinkamumo finansuoti laikotarpis baigėsi 2015 m. gruodžio 31 d.; išankstiniai 

mokėjimai 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu siekė maždaug 7,8 mlrd. EUR; 

166. išreiškia susirūpinimą dėl to, kad Italijoje neleistinai vėluojama mokėti stažuotojams, 

pagal Jaunimo garantijų priemonę; ragina Komisiją stebėti padėtį ir parengti konkretų 

veiksmų planą tą problemą patiriančioms valstybėms narėms; 

167. pripažįsta, kad Audito Rūmai išnagrinėjo 223 operacijas (120 operacijų buvo susijusios 

su ERPF, 52 – su SF ir 44 – su ESF); 

168. yra sunerimęs dėl to, kad kiekybiškai įvertintas klaidų lygis yra 5,2 proc. (2014 m. – 

5,7 proc.); yra sunerimęs, jog Audito Rūmai, kaip ir ankstesniais metais, turėjo padaryti 

išvadą, kad 18 paramos gavėjų padarytų kiekybiškai įvertinamų klaidų atveju 

nacionalinės valdžios institucijos turėjo pakankamai informacijos, kad prieš 

deklaruodamos išlaidas Komisijai tų klaidų išvengtų, jas nustatytų ir ištaisytų; ragina 

valstybes nares pasinaudoti visa informacija, kad užkirstų kelią klaidoms, jas nustatytų 

ir ištaisytų; ragina Komisiją tikrinti, ar valstybės narės pasinaudoja visa informacija, kad 

užkirstų kelią klaidoms, jas nustatytų ir ištaisytų; jei visa ši informacija būtų buvusi 

panaudota, apskaičiuotas šio skyriaus klaidų lygis būtų buvęs 2,4 procentinio punkto 

                                                 
1  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl 

koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1). 
2  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl 

subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 
2014 3 28, p. 243). 

3  Pirmieji Jaunimo užimtumo iniciatyvos rezultatai, Galutinė ataskaita, Užimtumo, 
socialinių reikalų ir įtraukties GD, Europos Komisija, 2016 m. birželio mėn. 



mažesnis1; 

169. atkreipia dėmesį į tai, kad ERPF ir (arba) SF išlaidų srityje Audito Rūmai nustatė, jog 

pagrindinė rizika tvarkingumui buvo tai, kad paramos gavėjai, viena vertus, deklaruoja 

išlaidas, kurios yra netinkamos pagal nacionalines tinkamumo finansuoti taisykles ir 

(arba) ne tokios gausios tinkamumo finansuoti pagal Sąjungos struktūrinių fondų 

reglamentus nuostatas, arba, kita vertus, nesilaiko Sąjungos ir (arba) nacionalinių 

viešųjų pirkimų taisyklių, kai sudaro sutartis; Komisija apskaičiavo, kad klaidų rizika 

šioje politikos srityje svyruoja tarp 3 proc. ir 5,6 proc.; 

170. atkreipia dėmesį į tai, jog ESF išlaidų srityje Audito Rūmai nustatė, kad pagrindinė 

rizika tvarkingumui susijusi su nematerialiu investicijų į žmogiškąjį kapitalą pobūdžiu ir 

daugelio dažnai smulkių partnerių dalyvavimu įgyvendinant projektus; Komisija 

apskaičiavo, kad klaidų rizika šioje politikos srityje svyruoja tarp 3 proc. ir 3,6 proc.; 

171. apgailestaudamas pažymi, kad išlaidų kategorija „Ekonominė, socialinė ir teritorinė 

sanglauda“ yra viena iš tų, kuriose apskaičiuojant išlaidas padaroma daugiausia klaidų ir 

vis dar pažeidžiamos viešųjų pirkimų taisyklės; pabrėžia, kad rimti viešųjų pirkimų 

taisyklių pažeidimai apima tiesioginį papildomų sutarčių arba papildomų darbų ar 

paslaugų skyrimą nepateikiant pagrindimo, neteisėtą dalyvio pašalinimą iš konkurso, 

interesų konfliktus ir diskriminacinius atrankos kriterijus; mano, kad itin svarbi visiško 

skaidrumo politika informavimo apie rangovus ir subrangovus srityje, kad būtų galima 

pašalinti klaidas ir nutraukti piktnaudžiavimą taisyklėmis; 

172. pabrėžia, kad supaprastinimas, įskaitant supaprastintą išlaidų skaičiavimo būdą, mažina 

klaidų riziką; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad valdymo institucijos yra susirūpinusios 

dėl papildomos naštos, teisinio neapibrėžtumo ir pavojaus, kad bet koks pažeidimas 

galėtų būti laikomas sistemine klaida; 

173. palankiai vertina tai, kad valstybių narių metinės kontrolės ataskaitos metams bėgant 

tapo patikimesnės: nustatyta tik 14 ERPF / SF atvejų, kai Komisija padidino klaidų, apie 

kurias pranešė valstybės narės, lygį daugiau kaip 2 proc.; 

174. apgailestauja dėl to, kad REGIO GD prireikė pateikti 67 išlygas (sumažėjo nuo 77) dėl 

nepatikimų valdymo ir kontrolės sistemų 13-oje valstybių narių ir vieną išlygą dėl 

pasirengimo narystei pagalbos priemonės tarpvalstybinės programos Graikijai –

buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai; iš 67 programų, su kuriomis siejamos 

išlygos, 22 gali būti priskirtos Ispanijai, 10 – Vengrijai ir 7 – Graikijai; tuo tarpu šių 

išlygų įvertintas finansinis poveikis sumažėjo nuo 234 mln. EUR 2014 m. iki 231 mln. 

EUR 2015 m. ERPF ir (arba) SF atveju; 

175. taip pat apgailestauja dėl to, kad Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis 

direktoratas (EMPL GD) paskelbė 23 išlygas (sumažėjo nuo 36) dėl nepatikimų 

valdymo ir kontrolės sistemų 11 valstybių narių; atkreipia dėmesį į tai, kad šių išlygų 

įvertintas finansinis poveikis sumažėjo nuo 169,4 mln. EUR 2014 m. iki 50,3 mln. EUR 

2015 m. ESF atveju; 

176. remia Komisijos planus, kad sanglaudos politikos programų poveikio vertinimų 

tobulinimui turėtų būti teikiamas prioritetas2; klausia Komisijos, kaip vertinimo išvados 

                                                 
1   2015 m. Audito Rūmų metinė ataskaita, 6.36 punktas. 
2  Atsakymas į 19-tą klausimą, į kurį atsakoma raštu, Komisijos narei C. Crețu. 



bus įtrauktos į visus teisės aktus dėl kito programavimo laikotarpio; 

Finansų inžinerijos priemonės (angl. FEI) 

177. pažymi, kad valstybių narių vadovaujančiosios institucijos informavo apie 2015 m. 

pabaigoje veikiančias iš viso 1 025 finansų inžinerijos priemones (įskaitant 77 

investicines bendroves ir 975 specifinius fondus): 89 proc. iš jų buvo finansų inžinerijos 

priemonės įmonėms, 6 proc. – miesto plėtros projektams ir 4 proc. – lėšoms, skirtoms 

energijos vartojimo efektyvumui ir (arba) atsinaujinančių energijos ištekliams; 

178. supranta, kad šios finansų inžinerijos priemonės buvo sukurtos 25 valstybėse narėse 

(visose valstybėse narėse, išskyrus Airiją, Liuksemburgą ir Kroatiją) ir gavo finansinę 

paramą iš 188 veiklos programų, įskaitant tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklos 

programą; 

179. pripažįsta, kad bendra veiksmų programų įnašų, išmokėtų finansų inžinerijos 

priemonėms įgyvendinti, suma buvo 16,9 mlrd. EUR, įskaitant 11,7 mlrd. EUR iš 

struktūrinių fondų (ERPF ir ESF); be to pripažįsta, kad mokėjimai galutiniams 

gavėjams 2015 m. pabaigoje pasiekė 12,7 mlrd. EUR sumą, iš kurios 8,6 mlrd. EUR 

buvo struktūrinių fondų lėšos, taigi buvo pasiektas beveik 75 proc. veiklos programų 

sumos, mokamos finansų inžinerijos priemonėms, įsisavinimo lygis; 

180. pabrėžia, kad paramos gavėjai Lenkijoje, Vengrijoje, Italijoje ir Prancūzijoje yra 

pagrindiniai finansų inžinerijos priemonių paramos gavėjai; 

181. pritaria Audito Rūmų nuomonei, kad Komisija turėtų užtikrinti, jog visos išlaidos, 

susijusios su ERPF ir ESF 2007–2013 m. programavimo laikotarpio finansinėmis 

priemonėmis, būtų pakankamai anksti įtrauktos į užbaigimo deklaracijas tam, kad 

audito institucijos galėtų atlikti savo patikras; be to mano, kad Komisija turėtų skatinti 

visas valstybes nares, kurios įgyvendino finansines priemones, atlikti specialius auditus, 

įgyvendinus šias priemones, atsižvelgiant į užbaigimą; 

182. yra labai susirūpinęs dėl finansinio sudėtingumo, atsiradusio dėl daugiau nei 1 000 

finansų inžinerijos priemonių, kurios sudaro didžiąją dalį „biudžeto galaktikos“ ir dėl 

kurių neįmanoma demokratinė atskaitomybė; 

Europos investicijų bankas 

183. yra labai sunerimęs dėl apskritai padidėjusių sąnaudų ir mokesčių, susijusių su Europos 

investicijų banku ir (arba) Europos investicijų fondu lėšų, naudojamų įgyvendinant 

finansines priemones, kurioms taikoma pasidalijamojo valdymo tvarka, valdymu, kaip 

Audito Rūmai nustatė savo Specialiojoje ataskaitoje Nr. 19/2016 „ES biudžeto 

įgyvendinimas finansinėmis priemonėmis: ko reikėtų pasimokyti iš programavimo 

laikotarpio“, ir ragina Audito Rūmus atlikti panašų einamojo laikotarpio auditą; 

184. ragina Komisiją nuo 2018 m. kasmet iki kiekvienų metų birželio mėn. pateikti visų 

Europos investicijų banko grupės, naudojančios Sąjungos biudžeto išteklius, valdomų ir 

įgyvendinamų finansinių priemonių įgyvendinimo nuo einamojo daugiametės finansinės 

programos laikotarpio pradžios ir būklės ataskaitą, įskaitant pasiektus rezultatus, kad ta 

ataskaita būtų galima remtis vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą; 

Konkretūs atvejai 



185. pažymi, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – OLAF) remdamasi 

įtarimais dėl pažeidimų pradėjo administracinius tyrimus, tokius kaip antai Vokietijoje 

vykdomas „Volkswagen Group“ tyrimas dėl išmetamųjų teršalų skandalo, Prancūzijoje 

vykdomas tyrimas, susijęs su partija „Nacionalinis frontas“ ir jos pirmininke, ir Čekijos 

Respublikoje vykdomo projekto, žinomo kaip „Stork Nest“, tyrimas; ragina Komisiją, 

kai tik tyrimai bus užbaigti, apie tai pranešti EP atsakingam komitetui; 

186. yra labai susirūpinęs dėl to, kad Vengrijoje Audito Rūmai ir REGIO GD nustatė didelių 

pažeidimų, susijusių su ketvirtosios metro linijos statybomis Budapešte; remiantis 

OLAF administraciniu tyrimu, kuris prasidėjo 2012 m. ir kuris buvo tik neseniai 

užbaigtas dėl bylos sudėtingumo, Komisija tikriausiai turės grąžinti 228 mln. EUR, o 

Europos investicijų bankas – 55 mln. EUR; ir kad projekto lygmeniu nustatytas 

netinkamas valdymas; pažymi, kad OLAF bylos ataskaitoje taip pat rekomenduojama 

Vengrijoje ir Jungtinėje Karalystėje imtis tolesnių teisminių veiksmų; ragina Komisiją 

reguliariai informuoti EP atsakingą komitetą apie padarytą pažangą ir taikytas 

priemones; 

187. apgailestauja, kad Rumunijos vyriausybė priėmė potvarkį, kuriuo galėjo būti sutrukdyta 

veiksminga kova su korupcija ir kuriuo, be to, galėjo būti suteikta galimybė atleisti į 

neteisėtus veiksmus įsitraukusiems politikams; mano, kad tokios naujos teisėkūros 

priemonės gali turėti labai neigiamą poveikį Komisijos pastangoms apsaugoti 

finansinius Sąjungos interesus, nes Rumunija yra svarbi struktūrinių fondų lėšų gavėja; 

ragina Komisiją patvirtinimo pranešti EP atsakingam komitetui apie priemones, kurių ji 

ėmėsi, kad ištaisytų šią padėtį; 

Priemonės, kurių reikia imtis 

188. pakartoja reikalavimą, jau išdėstytą rezoliucijoje dėl 2014 m. Komisijos biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo1, kad Komisija turėtų nurodyti visiems savo generaliniams 

direktoratams pateikti visas konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kurias jie 

parengė savo atitinkamose metinėse veiklos ataskaitose įgyvendinant Europos semestrą; 

189. prašo Audito Rūmų, kad jų audito strategija užtikrintų galimybę atskirti, kurios lėšos 

yra iš ERPF ir SF, o kurios iš ESF, atsižvelgiant į jų finansinę svarbą; 

190. ragina Komisiją: 

– užtikrinti, kad 15-oje valstybių narių2 atitinkamos valdymo ir kontrolės sistemos, 

kuriose rasta trūkumų, būtų sustiprintos, o EP atsakingam komitetui raštu ne 

vėliau kaip 2017 m. spalio mėn. pranešti apie savo pastangas; 

– paaiškinti skirtumą tarp grąžintino ir negrąžintino pridėtinės vertės mokesčio; 

– pranešti apie pasibaigus 2007–2013 m. laikotarpiui panaikintų įsipareigojimų 

sumą (šalis, fondas, suma); 

– laikantis Audito Rūmų rekomendacijos, teikiant savo pasiūlymą dėl teisėkūros 

procedūra priimamo akto dėl kito programavimo laikotarpio, pasiūlyti būtiną 

Europos struktūrinių ir investicijų fondų koncepcijos ir įgyvendinimo 

mechanizmo atnaujinimą, atsižvelgiant į aukšto lygio grupės supaprastinimo 

                                                 
1  Žr. 2016 m. balandžio 28 d. rezoliucijos 8 dalį. 
2  2015 m. Audito Rūmų metinė ataskaita, 6.9 punkto 8 išnaša. 



klausimais pasiūlymus, kad sanglaudos politika būtų labiau padedama mažinti 

Sąjungos regionų ir valstybių narių skirtumus; ragina Komisiją ankstyvuoju etapu 

šiuo klausimu parengti komunikatą; 

– ateinančiam programavimo laikotarpiui numatyti lengviau valdomus ir 

išmatuojamus veiklos rezultatų rodiklius, nes Parlamentas vienodai svarbiais laiko 

tiek teisėtumo ir tvarkingumo patikrinimus, tiek rezultatyvumą; 

– užtikrinti visišką Sąjungos finansuojamų infrastruktūros projektų skaidrumą ir 

prieigą prie su jais susijusių dokumentų, ypač dėmesingai vertinant rangovų ir 

subrangovų duomenis; 

191. visiškai pritaria Komisijos nario G. Oettingerio išreikštai nuomonei, kad finansinės 

priemonės ir „šešėliniai biudžetai“ ilgainiui turi būti grąžinti į Sąjungos biudžetą, nes 

Komisija turi būti atsakinga Parlamentui; ragina Komisiją ne vėliau kaip 2017 m. 

lapkričio mėn. šiuo klausimu parengti komunikatą; 

Bendroji žemės ūkio politika 

192. primena, kad tiesioginės pagalbos schemos, įvestos atlikus 2013 m. BŽŪP reformą, 

įsigaliojo tik 2015 paraiškų teikimo metais ir kad šis pranešimas susijęs su 2015 

biudžetinių metų išlaidomis, atitinkančiomis tiesioginės paramos paraiškas, pateiktas 

2014 m., t. y. paskutiniais senų BŽŪP schemų metais; 

Atitikties problemos 

193. pabrėžia, kad Audito Rūmų apskaičiuotas 2015 finansinių metų klaidų lygis siekia 

2,9 proc. daugiametės finansinės programos 2 išlaidų kategorijos „Gamtos ištekliai“ 

sumos; pažymi, kad šis lygis panašus į 2014 m. lygį, atsižvelgiant į Audito Rūmų 

pakeistą požiūrį dėl su kompleksine parama susijusių klaidų, kurios nebeįtraukiamos į 

klaidų lygį; 

194. šiuo atžvilgiu ir siekiant padidinti aukščiausiojo lygio vadovų atsakomybę ir 

atskaitomybę, ragina Komisiją išnagrinėti galimybę lanksčiau ir veiksmingiau taikyti 

taisyklę dėl vadovų vidaus judumo, kai, be kita ko, sutampa ilgalaikis buvimas poste 

sąlygos ir Audito Rūmų nustatytas nuolatinis aukštas klaidų lygis, taip pat pagrįstai 

tebetaikoma išlyga dėl atitinkamų tarnybų valdymo rezultatų; 

195. pažymi, kad kalbant apie rinkos rėmimo ir tiesioginės paramos sritį pasakytina, kad 

Audito Rūmų apskaičiuotas klaidų lygis siekia 2,2 proc. ir nustatytas truputį didesnis 

nei 2 proc. reikšmingumo lygis (toks pat lygis kaip 2014 m.), o kaimo plėtros ir kitos 

politikos srityje apskaičiuotas klaidų lygis tebelieka aukštas, t. y. 5,3 proc., tačiau yra 

žemesnis negu praėjusiais metais apskaičiuotas 6 proc. lygis; 

196. pabrėžia, kad beveik visos klaidos tiesioginės paramos srityje buvo padarytos dėl 

nurodyto per didelio finansuoti tinkamų hektarų skaičiaus, nors Žemės sklypų 

identifikavimo sistemos duomenų patikimumas pastaraisiais metais nuolat gerėja, ir 

pabrėžia, kad kaimo plėtros srityje pusė klaidų padaryta dėl netinkamų finansuoti 

paramą gaunančių projektų, 28 proc. – dėl viešųjų pirkimų problemų ir 8 proc. – dėl 

žemės ūkio ir aplinkos srities įsipareigojimų nevykdymo; 

197. labai apgailestauja, kad tiek tiesioginės paramos, tiek kaimo plėtros srityje, nacionalinės 

valdžios institucijos būtų galėjusios klaidų lygį sumažinti ir pasiekti, kad jis būtų 



panašus į reikšmingumo lygį ar būtų žemiau jo1, nes jos turėjo pakankamai 

informacijos, kad klaidą nustatytų, arba klaidą padarė pačios; ragina valstybes nares 

pasinaudoti visa turima informacija, kad užkirstų kelią klaidoms, jas nustatytų ir imtųsi 

atitinkamų priemonių; 

198. džiaugiasi, kad Komisija žymiai sumažino nebaigtų atitikties procedūrų skaičių: nuo 

192 – 2014 m. iki 34 – 2015 m., ir kad atlikus šiuos teisėkūros pakeitimus, kuriais siekta 

supaprastinti šią procedūrą, Komisija dabar audito ciklą stebi atidžiau, kad būtų 

laikomasi vidaus ir išorės terminų; 

Valdymo institucijos 

199. apgailestauja, kad Audito Rūmai nustatė trūkumų įgyvendinant kai kurias valstybių 

narių mokėjimo agentūrų pagrindines kontrolės funkcijas ir kad jie susiję: 

a) Europos žemės ūkio garantijų fondo atveju: 

– su Žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistema, administraciniais 

patikrinimais;  

– patikrų vietoje kokybe;  

– nenuosekliai apibrėžiamais žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 

parametrais ir  

– neteisingai sumokėtų išmokų susigrąžinimo procedūromis; 

b) paramos kaimo plėtrai atveju: 

– su administracinių patikrų, susijusių su tinkamumo sąlygomis, trūkumais, 

ypač kalbant apie viešuosius pirkimus; 

c) kompleksinio paramos susiejimo atveju – su kontrolės statistika ir imtimis; 

Valstybių narių pateiktų duomenų patikimumas 

200. pažymi, kad 2015 m. buvo pirmą kartą reikalaujama, kad sertifikavimo įstaigos 

patvirtintų išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą; apgailestauja, kad Komisija tų įstaigų darbu 

turėtų naudotis tik ribotai, nes esama didelių metodologijos ir vykdymo trūkumų, kaip 

antai: 

–  netinkamos audito strategijos; 

–  imtys buvo pernelyg mažos; 

–  tvirtinančiųjų įstaigų auditorių nepakankami įgūdžiai ir teisinės žinios; 

201. labai apgailestauja dėl to, kad vis dar išlieka problema dėl valstybių narių perduodamų 

duomenų patikimumo, kaip antai: 

                                                 
1  Išvengus šių klaidų, rinkos rėmimo ir tiesioginės paramos išlaidų kategorijos klaidų 

lygis būtų buvęs mažesnis 0,9 procentinių punktų, o kaimo plėtros ir kitos politikos 
išlaidų kategorijos klaidų lygis – 3,2 procentinių punktų. 



a) kalbant apie tiesiogines išmokas, pasakytina, kad: 

– AGRI GD atliko korekcijas (papildymus) 12 iš 69 mokėjimo agentūrų dėl tų 

klaidų, kurių lygis viršijo 2 proc., (tačiau neatlikta jokios korekcijos dėl 

aukštesnio nei 5 proc. klaidų lygio), nors tik viena agentūra iš pradžių 

pateikė deklaraciją; 

– AGRI GD pateikė išlygas dėl 10 mokėjimų agentūrų: 3 iš jų teko Ispanijai, 

po vieną Prancūzijai, Bulgarijai, Italijai (Kalabrija), Rumunijai ir po vieną 

Ispanijai ir Prancūzijai dėl POSEI (Specialiųjų opcijų programa itin atokių 

regionų nutolimui ir atskirčiai, pranc. Programme d'Options Spécifiques à 

l'Éloignement et à l'Insularité for the ultra-peripheral regions); 

b) kaimo plėtros srityje: 

– AGRI GD atliko korekcijas (papildymus) 36 iš 72 mokėjimų agentūrų ir 14 

atvejų pakoreguotas klaidų lygis siekė daugiau kaip 5 proc.; 

– AGRI GD pateikė išlygą dėl 24 mokėjimo agentūrų 18 valstybėse narėse: 

Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijos Respublikoje, Danijoje, 

Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje (4 

mokėjimų agentūros), Latvijoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Rumunijoje, 

Švedijoje, Ispanijoje (3 mokėjimų agentūros) ir Jungtinėje Karalystėje (2 

mokėjimų agentūros); 

– be to, AGRI GD pateikė išlygas dėl 2 valstybių narių viešųjų pirkimų: 

Vokietijos ir Ispanijos; 

202. pabrėžia, kad Europos žemės ūkio garantijų fondu atveju AGRI GD ir Audito Rūmų 

nustatytas klaidų lygis skiriasi1, o Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo atveju 

pakoreguotas klaidų lygis, siekiantis 4,99 proc., kurį nurodė AGRI GD, pakankamai 

atitinka Audito Rūmų apskaičiuotą klaidų lygį; 

Veiklos rezultatyvumo klausimai 

203. pažymi, kad, kaip ir 2014 m., Audito Rūmai išnagrinėjo su veiklos rezultatyvumu 

susijusius klausimus dėl atrinktų kaimo srities sandorių, ir yra susirūpinęs, kad būta 

nepakankamai įrodymų, jog 44 proc. projektų sąnaudos buvo pagrįstos, ir kad būta 

skirtumų priemonių tikslingumo ir projektų atrankos srityse, įskaitant silpnas sąsajas su 

strategijos „Europa 2020“ tikslais; ragina Komisiją imtis visų būtinų priemonių šiai 

nerimą keliančiai padėčiai pagerinti;  

Pagrindiniai veiklos rodikliai 

204. yra susirūpinęs dėl Komisijos duomenų, naudojamų pagrindiniam veiklos rezultatų 

vertinimo rodikliui Nr. 1 išmatuoti, kaip apibrėžė AGRI GD dėl žemės ūkio gamybos 

veiksnių pajamų, patikimumo; mano, kad dabartinės tendencijos ūkininkauti ne visą 

darbo dieną apskaita dėl nedidelės prekių kainos buvo netiksli, ir visų pirma pabrėžia, 

kad:  

                                                 
1  AGRI GD metinėje veiklos ataskaitoje teigiama, kad bendras patikslintas klaidų lygis 

sumažėjo nuo 2,61 proc. 2014 m. iki 1,47 proc. 2015 m. 



a) Komisija negali pateikti tikslių skaičių dėl ūkininkų, kurie paliko savo darbo 

vietas 2015 m. dėl pieno ir kiaulienos krizių, nes „ji neturi lengvai prieinamų 

duomenų apie naujus veiklą pradėjusius ūkininkus ar ūkininkystės sektorių 

palikusių ūkininkų skaičių“ (1 ir 3 klausimai, į kuriuos atsakoma raštu, 2016 m. 

lapkričio 29 d. Komisijos nario Ph. Hogano klausymas); 

b) 2013 m. yra paskutiniai metai, kuriais esama duomenų apie ūkių skaičių: 

10 841 000 ūkių, kuriuos valdo po vieną ūkininką; 

c) 2015 m. paramos pagal BŽŪP pirmąjį ramstį gavėjų skaičius: 7 246 694 Sąjungos 

ūkininkai ir 127 268 gavėjai, remiami pagal rinkos priemones; 

d) žemės ūkio gamybos veiksnių pajamos apskaičiuojamos pagal metinį darbo 

vienetą, kuris atitinka vieno asmens, vykdančio visos darbo dienos veiklą ūkyje, 

darbą, 28 valstybėse narėse visa bendra ūkio darbo jėga 2013 m. atitiko 9,5 mln. 

metinių darbo vienetų, iš kurių 8,7 mln. (92 proc.) buvo nuolatiniai darbuotojai12; 

e) Audito Rūmai savo Specialiojoje ataskaitoje Nr. 1/2016 padarė išvadą, kad su 

ūkininkų pajamomis susijusiems BŽŪP rezultatams vertinti skirta Komisijos 

sistema nėra pakankamai gerai parengta ir kad yra rimtų trūkumų, susijusių tiek su 

ūkininkų pajamų analizei naudojamų statistinių duomenų kiekiu, tiek su jų 

kokybe; 

205. nerimauja, kad Komisija nėra tinkamai pasirengusi teikti išsamių metinių duomenų dėl 

pagrindinio veiklos rezultatų vertinimo rodiklio Nr. 1 ir, dėl šios priežasties, tiksliai bei 

išsamiai stebėti ūkininkų pajamų pokyčio; 

206. mano, kad pagrindinis veiklos rezultatų vertinimo rodiklis Nr. 4 dėl užimtumo lygio 

kaimo plėtros srityje nėra svarbus, nes užimtumo lygį kaimo plėtros srityje veikia ne tik 

BŽŪP priemonės, bet ir daugelis kitų priemonių, ypač Europos struktūriniai ir 

investicijų fondai, nes jų tikslas taip pat yra išlaikyti ir kurti darbo vietas kaimo 

vietovėse; 

Teisinga BŽŪP 

207. pabrėžia didelius skirtumus tarp valstybių narių ūkininkų vidutinių pajamų srityje3 ir 

primena, kad praėjusiais metais Parlamentas teigė, jog „nepakenčiama tai, kad 

44,7 proc. visų Sąjungos ūkių turėjo mažesnes kaip 4 000 EUR per metus pajamas, kad 

vidutiniškai 80 proc. BŽŪP tiesioginės paramos gavėjų gauna apie 20 proc. mokėjimų ir 

79 proc. BŽŪP tiesioginių paramos gavėjų per metus gauna 5 000 EUR ar mažiau“4; 

208. atkreipia dėmesį į tai, kad AGRI GD generalinis direktorius viename savo 2015 m. 

                                                 
1  Visa darbo diena – atitinkamas mažiausias valandų skaičius, nustatytas nacionalinėse 

darbo sutartis reglamentuojančiose nuostatose. Jeigu nacionalinėse nuostatose valandų 
skaičius nenurodomas, laikoma, kad minimalus metinis darbo laikas yra 1 800 valandų: 
225 darbo dienos, sudarytos iš aštuonių valandų. 

2  remiantis naujausia Eurostato parengta ūkių struktūros apžvalga, 28 ES valstybėse 
narėse 2007–2013 m. laikotarpiu ūkių darbo jėga sumažėjo 2,3 mln. metinių darbo 
vienetų (MDV), t. y. 19.8 proc. 

3  Žr. atsakymą į klausimą, į kurį atsakoma raštu, Nr. 3. 2016 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
nario Ph. Hogano klausymas. 

4  Žr. 2016 m. balandžio 28 d. rezoliucijos 317 dalį. 



metinės ataskaitos „Tiesioginių išmokų paskirstymo tendencijos“ puslapyje pranešė ir 

dar kartą pabrėžė, kad dėl 2013 m. BŽŪP reformos teikiamų galimybių perskirstyti 

BŽŪP subsidijas sprendžia valstybės narės; 

209. mano, kad tiesioginės išmokos nevisapusiškai atlieka savo, kaip apsauginio tinklo 

mechanizmo, skirto ūkininkų pajamoms stabilizuoti, vaidmenį, ypač kalbant apie 

smulkiuosius ūkius, atsižvelgiant į tai, kad netolygus išmokų paskirstymas lemia, kad 

20 proc. visų Sąjungos ūkių gauna 80 proc. visų tiesioginių išmokų, o tai neatspindi 

gamybos lygio ir tebetaikoma valstybėse narėse, bazines išmokas ir toliau 

grindžiančiose praėjusių laikotarpių kriterijais, nors pripažįstama, kad ūkių dydis (maži 

ar dideli ūkiai) priklauso nuo kiekvienos valstybės narės; laikosi nuomonės, kad 

didesniems ūkiams nebūtinai reikalinga tokio pat lygio parama ūkio pajamoms 

stabilizuoti, kokia pajamų svyravimų laikotarpiu reikalinga mažesniems ūkiams, nes 

pirmieji gali pasinaudoti masto ekonomija, kuri paprastai juos padaro atsparesnius; 

mano, kad nustačius viršutinę tiesioginių išmokų ribą, kaip iš pradžių siūlė Komisija ir 

patvirtino Parlamentas, būtų galima gauti pakankamų finansinių išteklių sąžiningesnei 

BŽŪP užtikrinti;  

Biodegalai 

210. pabrėžia, kad remiantis Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 18/2016 „Sąjungos 

tvarių biodegalų sertifikavimo sistema“ išvadomis, Sąjungos tvarių biodegalų 

sertifikavimo sistema nėra visiškai patikima ir buvo palanki sukčiavimui, nes Komisija 

suteikė pripažinimą savanoriškoms schemoms, kurios neturėjo tinkamų tikrinimo 

procedūrų, skirtų užtikrinti, kad iš atliekų gaminamų biodegalų kilmė iš tikrųjų būtų 

atliekos; 

Supaprastinimas 

211. pabrėžia, kad savo Specialiojoje ataskaitoje Nr. 25/2016 Audito Rūmai patikrino, ar 

valstybės narės, naudodamos Žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemą, 

galėjo patikimai patikrinti ūkininkų deklaruotos žemės matavimą ir tinkamumą 

finansuoti ir ar sistemos buvo pritaikytos prie 2014–2020 m. BŽŪP reikalavimų, 

pirmiausia tų, kurie yra susiję su žalinimo įpareigojimais; 

212. yra susirūpinęs dėl Audito Rūmų išvadų, kad 2015 m. gegužės mėn. įsigaliojo šeši 

svarbūs pakeitimai, potencialiai turintys įtakos Žemės ūkio paskirties sklypų 

identifikavimo sistemai, ir kad taisyklių ir procedūrų, reikalingų siekiant tvarkytis su 

tais pakeitimais, sudėtingumas dar labiau padidino valstybėms narėms tenkančią naštą; 

Čekijos mokėjimo agentūra 

213. prašo Komisijos paspartinti atitikties patvirtinimo procedūrą, pradėtą 2016 m. sausio 

8 d. siekiant gauti išsamią ir tikslią informaciją apie interesų konfliktą, susijusį su 

Čekijos Respublikos nacionaliniu intervencijos į žemės ūkį fondu; pažymi, kad 

nepašalinus interesų konflikto kompetentinga institucija gali panaikinti mokėjimų 

agentūros akreditavimą arba Komisija gali pritaikyti finansines pataisas; prašo 

Komisijos nedelsiant informuoti Parlamentą, jei, pasibaigus atitikties patvirtinimo 

procedūrai, AGRI GD perduos OLAF informaciją, susijusią su galimais sukčiavimo ar 

bet kokios neteisėtos veiklos atvejais, darančiais poveikį Sąjungos finansiniams 

interesams; 



Atitikties patvirtinimo tyrimas 

214.  mano, kad ateinančiais metais Komisijos prioritetai turi būti BŽŪP supaprastinimas ir 

paramos gavėjams bei mokėjimų agentūroms tenkančios administracinės naštos 

mažinimas; mano, kad, nors Komisija turėtų stengtis išlaikyti teigiamą tendenciją savo 

vykdomo BŽŪP ir BŽŪP klaidų lygio veiksmingo valdymo srityje sutelkdama dėmesį į 

savo taisomąją gebą ir taisomuosius veiksmus, kurių turi imtis valstybės narės, ji turėtų 

svarstyti galimybę nepradėti ar netęsti nedidelio masto atitikties patvirtinimo tyrimų; 

Priemonės, kurių reikia imtis 

215. ragina Komisiją: 

a) toliau dėti pastangas siekiant imtis tolesnių veiksmų dėl atvejų, kai nacionalinės 

teisės aktai neatitinka Sąjungos teisės aktų, įskaitant visas jos žinioje esančias 

teisines priemones, visų pirma mokėjimų sustabdymą; 

b) kasmet stebėti valstybių narių atliekamo Žemės ūkio paskirties sklypų 

identifikavimo sistemos kokybės vertinimo rezultatus ir patikrinti, ar valstybės 

narės, kurių vertinimai buvo neigiami, iš tikrųjų imasi būtinų taisomųjų veiksmų; 

c) siekiant supaprastinti ir racionalizuoti kitu BŽŪP laikotarpiu taikytinas su Žemės 

ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistema susijusias taisykles, peržiūrėti 

dabartinį teisinį pagrindą, pavyzdžiui, persvarstyti 2 proc. stabilumo ribinės vertės 

ir 100 medžių taisyklės reikalingumą; 

d) užtikrinti, kad visų valstybių narių veiksmų planai, kuriais šalinamos kaimo 

plėtros srities klaidos, apimtų veiksmingus su viešaisiais pirkimais susijusius 

veiksmus; 

e) stebėti ir aktyviai remti sertifikavimo įstaigas gerinant jų darbą ir metodologiją 

išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo srityje, visų pirma rengiant tokios kokybės ir 

aprėpties nuomones dėl BŽŪP išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo, kad Komisija 

galėtų būti tikra dėl mokėjimo agentūrų kontrolės duomenų patikimumo arba tam 

tikrais atvejais remdamasi tomis nuomonėmis galėtų apskaičiuoti, kiek turi būti 

būtinai pakoreguotas mokėjimo agentūrų klaidų lygis, siekiant žemės ūkio išlaidų 

srityje įgyvendinti vieno bendro audito metodą; 

f) atnaujinti AGRI GD audito vadovą, į jį įtraukiant išsamias audito procedūras ir 

dokumentavimo reikalavimus, susijusius su valstybių narių pateiktų duomenų 

patikrinimu ir naudojamus apskaičiuojant finansinius pataisymus; 

g) imtis būtinų priemonių siekiant iš valstybių narių gauti tikslius ir išsamius 

duomenis, susijusius su ES ūkininkų skaičiumi ir ūkininkų pajamomis, siekiant iš 

tikrųjų išmatuoti ir stebėti 1 pagrindinį veiklos rezultatų vertinimo rodiklį, minimą 

AGRI GD generalinio direktoriaus metinėje veiklos ataskaitoje dėl žemės ūkio 

pajamų; 

h) iš naujo apibrėžti 4 pagrindinį veiklos rezultatų vertinimo rodiklį, susijusį su 

užimtumu kaimo vietovėse siekiant pabrėžti BŽŪP priemonių konkretų poveikį 

užimtumui tose vietovėse; 

i) paskatinti reguliarias valstybių narių diskusijas Taryboje dėl 2013 m. BŽŪP 



nustatytų nuostatų dėl netiesioginių išmokų perskirstymo paramos gavėjams 

įgyvendinimo ir AGRI GD metinėje veiklos ataskaitoje išsamiai pranešti apie 

šioje srityje padarytą pažangą1; 

j) įvertinti atsižvelgiant į savo svarstymus dėl supaprastintos ir modernizuotos 

BŽŪP, ar tiesioginių išmokų sistema yra tinkamai parengta, kad stabilizuotų visų 

ūkių pajamas, ar kitokia politikos koncepcija ar tiesioginių išmokų paskirstymo 

modelis galėtų padėti viešąsias lėšas geriau pritaikyti tikslams; 

k) iš esmės pakeisti tvariųjų biodegalų sertifikavimo sistemą ir ypač veiksmingai 

tikrinti, kad Sąjungos biodegalų žaliavų gamintojai laikytųsi Sąjungos 

aplinkosaugos reikalavimų žemės ūkiui, pateiktų pakankamai biodegalų gamybai 

naudojamų atliekų ir liekanų kilmės įrodymų, ir įvertinti, ar savanoriškų sistemų 

valdymas sumažina interesų konfliktų riziką; 

l) padidinti ribą, kurios nesiekiant pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 

straipsnį nereikia atlikti atitikties patvirtinimo tyrimo, nuo 50 000 EUR iki 

100 000 EUR2;  

m) iš naujo svarstyti galimybę nustatyti privalomą viršutinę tiesioginių išmokų ribą; 

Europos vaidmuo pasaulyje 

Klaidų lygis 

216. pabrėžia, kad, kaip teigiama Audito Rūmų išvadose, išlaidų kategorijos „Europos 

vaidmuo pasaulyje“ išlaidos yra paveiktos reikšmingo klaidų lygio, o apskaičiuotas 

klaidų lygis siekia 2,8 proc. (2,7 proc. 2014 m.); 

217. apgailestauja, kad, neįtraukiant kelių rėmėjų remiamų operacijų ir biudžeto paramos 

operacijų, konkrečių tiesiogiai Komisijos valdytų operacijų klaidų lygis siekė 3,8 proc. 

(3,7 proc. 2014 m.); 

218. pažymi, kad jei klaidoms ištaisyti būtų buvusi panaudota visa Komisijos ir jos paskirtų 

                                                 
1  Valstybės narės privalo sumažinti išmokų už vieną hektarą, teikiamų paramos gavėjams 

jų atitinkamose teritorijose, lygių skirtumus (tai nurodoma kaip „vidinė 
konvergencija“). Iš esmės (taikant išimtis) jos taip pat bent 5 proc. turi sumažinti 
150 000 EUR viršijančias įplaukas, kurias bet koks paramos gavėjas gauna pagal 
bazinės išmokos sistemą ar vienkartinės išmokos už plotus sistemą. Be to, valstybės 
narės turi galimybę iki 30 proc. jų tiesioginėms išmokoms skirto nacionalinio finansinio 
paketo perskirstyti kiekvieno ūkio pirmiems 30 ha („perskirstymo išmoka“), taip pat 
nustatyti kiekvieno paramos gavėjo įplaukų iš bazinės mokėjimų sistemos ar 
vienkartinės išmokos už plotus sistemos absoliučią aukščiausią ribą („ribų 
nustatymas“). 

2  Žr. 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 908/2014, 
kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 
taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų 
valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL L 255, 
2014 8 28, p. 59), 35 straipsnio 1 dalį bei 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, 
valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, 
(EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 
485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549). 



auditorių turima informacija, apskaičiuotas skyriaus „Europos vaidmuo pasaulyje“ 

klaidų lygis būtų buvęs 1,6 procentinių punktų mažesnis; ragina Komisiją pasinaudoti 

visa turima informacija, kad užkirstų kelią klaidoms, jas nustatytų ir imtųsi tinkamų 

priemonių; 

219. pažymi, kad biudžeto rėmimo operacijose, kurias išnagrinėjo Audito Rūmai, nebuvo 

teisėtumo ir tvarkingumo klaidų; 

220. pažymi, kad dažniausiai pasitaikančio tipo klaidos, kurios sudaro 33 proc. įvertinto 

klaidų lygio, yra susijusios su nepatirtomis išlaidomis: išlaidos buvo nepatirtos tuomet, 

kai Komisija jas priėmė ir kai kuriais atvejais jas patvirtino; 

221. pažymi, kad dažniausiai pasitaikančio tipo klaidos, kurios sudaro 32 proc. įvertinto 

klaidų lygio, yra susijusios su finansuoti netinkamomis išlaidomis, t. y. 

a) sutartyje nenumatytomis veiklos išlaidomis arba ne tinkamumo finansuoti 

laikotarpiu patirtomis išlaidomis; 

b) kilmės taisyklės nesilaikymu; 

c) netinkamais finansuoti mokesčiais ir netiesioginėmis išlaidomis, kurios buvo 

neteisingai priskirtos tiesioginėms išlaidoms; 

Patikinimo pareiškimas 

222. primena, kad savo patikinimo pareiškime Kaimynystės politikos ir plėtros derybų 

generalinis direktoratas (NEAR GD) generalinis direktorius teigia, kad abiejų NEAR 

GD valdytų finansinių priemonių – Europos kaimynystės priemonės ir Pasirengimo 

narystei priemonės – veikiamos sumos finansinis poveikis neviršija 2 proc. 

reikšmingumo ribos ir viso generalinio direktorato vidutinis nustatytas klaidų lygis 

sudaro 1,12 proc.; 

223. apgailestauja, kad šis pareiškimas neatitinka Audito Rūmų audito išvadų, ir pažymi, kad 

NEAR GD savo ataskaitoje pripažįsta, kad reikia toliau tobulinti taikomą metodą; 

224. ypač atkreipia dėmesį į tai, kad NEAR GD apskaičiavo likutinį klaidų lygį dėl 90 proc. 

savo išlaidų sumos, pateikdamas tris klaidų lygius: likutinį klaidų lygį Pasirengimo 

narystei priemonės tiesioginio valdymo atveju, likutinį klaidų lygį Pasirengimo narystei 

priemonės netiesioginio valdymo atveju ir likutinį klaidų lygį Europos kaimynystės 

priemonės visų valdymo būdų atveju; likusių 10 proc. išlaidų atveju NEAR GD taikė 

kitus patikinimo šaltinius; 

225. pabrėžia, jog Audito Rūmai nustatė, kad likutinio klaidų lygio skaičiavimas, kalbant 

apie valdymo būdą „netiesioginis valdymas, kurį vykdo paramą gaunančios valstybės“, 

kuris derina nestatistinio audito institucijų imties sudarymo rezultatus su istoriniu 

NEAR GD apskaičiuotu likutiniu klaidų lygiu, nėra pakankamai reprezentatyvus ir 

nesuteikia pakankamai tikslios informacijos apie rizikos veikiamų mokėjimų sumą; 

pabrėžia, kad, kaip teigia Audito Rūmai, esama rizikos, jog skaičiuojant klaidų lygis 

sumažėjo ir tai gali daryti poveikį generalinio direktoriaus pateikiamam patikinimui; 

226. palankiai vertina tai, kad DEVCO GD generalinis direktorius nutraukė ankstesnę 

praktiką teikti bendrą išlygą, susijusią su visų DEVCO GD operacijų teisėtumu ir 

tvarkingumu, ir kad, Parlamentui pateikus rekomendaciją, 2015 m. metinėje veiklos 



ataskaitoje pateikė pagal riziką diferencijuotą patikinimo pareiškimą; 

227. pažymi, kad buvo nustatyta specialioji išlyga dėl Afrikos taikos priemonės, atsižvelgiant 

į Komisijos vidaus audito tarnybos nustatytus kontrolės trūkumus; mano, kad tokią 

išlygą reikėjo pateikti anksčiau, nes nustatyti skirtumai egzistavo nuo šios priemonės 

įsteigimo 2004 m.; teigia, kad bendros išlygos dėl visų DEVCO GD operacijų praktika 

aiškiai prisidėjo prie skaidrumo trūkumo DEVCO GD finansinio valdymo srityje; 

228. pažymi, kad DEVCO GD kaip didelės rizikos sritis įvertino dvi išlaidų sritis: 

i) subsidijas taikant tiesioginį valdymą, 

ii) netiesioginio valdymo su tarptautinėmis organizacijomis subsidijas; 

tačiau pritaria Audito Rūmų išsakytai nuomonei, kad išlyga galėjo būti pagrįsta, kalbant 

apie netiesioginį valdymą su paramą gaunančiomis šalimis, ypač dėl to, kad paramą 

gaunančių šalių netiesiogiai panaudojamoms subsidijoms reikėtų panašaus lygmens 

rizikos analizės kaip tas, kuris taikomas tiesiogiai panaudojamų subsidijų atveju; 

229. atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Audito Rūmų išvadomis (Audito Rūmų 2015 m. 

metinės ataskaitos dėl EPF 48–50 punktai), DEVCO GD taisomoji geba buvo perdėta, 

nes, apskaičiuojant metinės grąžinamųjų pavedimų, išduotų dėl klaidų ir nukrypimų 

2009–2015 m., sumos vidurkį, neatskaičiuotos susigrąžintos išankstinio finansavimo 

sumos ir pelnytos palūkanos bei atšaukti grąžinamieji pavedimai; 

Kontrolės ir prevencijos sistemų trūkumai 

230. pabrėžia, kad Audito Rūmai nustatė šiuos Komisijos kontrolės sistemų trūkumus: 

– naudos gavėjų paskirtiems auditoriams atliekant išlaidų tikrinimą, kai kuriais 

atvejais nebuvo nustatytos klaidos, ir dėl to Komisija patvirtino netinkamas 

finansuoti išlaidas; 

– nustatyta, kad būta vėlavimų Komisijai suteikiant leidimą išlaidoms ir jas 

patvirtinant bei apmokant; 

– Komisijos nustatytos specialios taisyklės, skirtos dvejinimo priemonėms (pagal 

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę) dėl vienkartinės išmokos ir 

fiksuotos normos, parengtos taip, kad iškyla rizika, kad įgyvendinanti valstybė 

narė partnerė gaus pelno; 

Išorės pagalbos valdymo ataskaitos 

231. dar kartą išreiškia apgailestavimą, kad Sąjungos delegacijų vadovų skelbiamos išorės 

pagalbos valdymo ataskaitos nėra pridedamos prie DEVCO GD ir NEAR GD metinių 

veiklos ataskaitų, kaip yra numatyta Finansinio reglamento 67 straipsnio 3 dalyje; 

apgailestauja dėl to, kad jos nuolat laikomos konfidencialiomis, nors pagal Finansinio 

reglamento 67 straipsnio 3 dalį „Parlamentui bei Tarybai suteikiama galimybė su jomis 

susipažinti, prireikus atsižvelgiant į jų konfidencialumą“; 

232. pažymi, kad NEAR GD pirmą kartą atliko pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių analizę, 

todėl neįmanoma padaryti jokių išvadų dėl tendencijų ir kad 2015 m. neapskaičiuoti 

penki NEAR GD pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai; 



233. nurodo, kad: 

a) delegacijų veiklos rezultatai apskritai pagerėjo, vertinant vidutinį vienos 

delegacijos pasiektų tikslų skaičių; 

b) bendra projektų, kuriuos administruoja delegacijos, portfelio vertė sumažėjo nuo 

30 mlrd. EUR iki 27,1 mlrd. EUR; 

c) projektų, kuriuos įgyvendinant patiriama problemų, dalis sumažėjo nuo 53,5 proc. 

iki 39,7 proc.; 

234. pabrėžia, kad i) stabilumo priemonė, ii) MIDEAST priemonė ir iii) Europos plėtros 

fondas – tai programos, kurias įgyvendinant vis dar patiriama daug sunkumų, ir tai kelia 

susirūpinimą, ir nepriimtina, kad kyla pavojus, kad 3 iš 4 EUR lėšų, panaudojamų 

pasitelkiant Europos plėtros fondą, neprisidės siekiant atitinkamų tikslų arba bus 

vėlavimo atvejų; 

235. atkreipia dėmesį į tai, kad delegacijos vadovai pateikė informaciją apie 3 782 projektus, 

su kuriais susiję įsipareigojimai siekia 27,41 mlrd. EUR, ir apie tai, kad: 

a) vykdant 800 projektų (21,2 proc.), kurių vertė yra 9,76 mlrd. EUR (35,6 proc. viso 

projektų portfelio), kyla tam tikra su rezultatais susijusi rizika, kuri atsiranda 

a priori arba yra patiriama šiuo metu, ir kad projektams, finansuojamiems 

pasitelkiant Europos plėtros fondą, tenka 72 proc. visos su rizika susijusios sumos 

(7 mlrd. EUR); 

b) vykdant 648 projektus (17,1 proc.), kurių vertė yra 6 mlrd. EUR (22 proc. viso 

projektų portfelio), kyla vėlavimo rizika, ir kad projektai, finansuojami 

pasitelkiant Europos plėtros fondą, sudaro du trečdalius visų vėluojančių projektų; 

c) vykdant 1 125 projektus (29,75 proc.), kurių vertė yra 10,89 mlrd. EUR 

(39,71 proc. viso projektų portfelio), kyla rizika, kad nebus pasiekti jų tikslai ar 

kad bus vėluojama juos įgyvendinti, ir kad 71 proc. atitinkamos sumos 

(10,8 mlrd.) lėšų teikiama per Europos plėtros fondą; 

236. palankiai vertina tai, kad Komisija pirmą kartą apklausė Sąjungos delegacijų vadovus 

dėl su projektais susijusios a priori rizikos, nes tai gali būti pirmas žingsnis pradedant 

centralizuotą rizikos valdymo procesą; rekomenduoja, kad, remdamasi turima 

informacija apie potencialių delegacijos patiriamų veiklos sunkumų sritį, Komisija su 

delegacijomis vykdytų intensyvesnį dialogą apie tai, kaip valdyti tokią riziką projekto 

įgyvendinimo etapu; 

237. atkreipia dėmesį į tai, kad keturios prasčiausių rezultatų pasiekusios ir DEVCO GD 

atsakomybės sričiai priklausančios delegacijos yra Jemene, Centrinės Afrikos 

Respublikoje, Gabone ir Mauritanijoje, o keturios NEAR GD atsakomybės sričiai 

priklausančios ir prasčiausių rezultatų pasiekusios delegacijos yra Sirijoje, Egipte, 

Albanijoje ir Kosove; 

238. tikisi, kad DEVCO GD darys pažangą siekdamas įgyvendinti toliau išvardytus 

prioritetinius uždavinius 2016 m. ir apie tai praneš metinėje 2016 m. veiklos ataskaitoje: 

a) didinti su sprendimais ir sutartimis susijusių finansinių prognozių tikslumą; 



b) didinti per 30 dienų laikotarpį atliekamų mokėjimų procentinę dalį; 

c) didinti kontrolės veiksmingumą; 

d) pagerinti visų delegacijų, kurių 2015 m. teigiami („žali“) pagrindiniai veiklos 

rezultatų rodikliai siekė mažiau nei 60 proc., rezultatus, visų pirma, priimant 

veiksmų planus ir taikant informacines sistemas; 

239. tikisi, kad NEAR GD pasieks šiuos prioritetinius tikslus 2016 m. ir apie tai praneš 

metinėje 2016 m. veiklos ataskaitoje: 

a) numatyti penkis pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, kurių trūko 2015 m. 

išorės pagalbos valdymo ataskaitoje; 

b) pagerinti pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių stebėsenos galimybes; 

Sąjungos su migracija ir prieglobsčiu kaimyninėse šalyse susijusios išlaidos 

240. primena, kad vienas iš svarbių Sąjungos išorės santykių aspektų yra siekis, kad kova su 

skurdu taip pat būtų siekiama sudaryti sąlygas, kurioms esant būtų galima išvengti 

nekontroliuojamo neteisėtų migrantų atvykimo į Europą; 

241. pritaria pagrindinėms Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 9/2016 „ES išorės 

migracijos išlaidos pietinėse Viduržemio jūros regiono ir Rytų kaimynystės šalyse iki 

2014 m.“ pateiktoms išvadoms ir visų pirma pabrėžia, jog dėl to, kad šiuo metu 

priemonės yra suskaidytos, iškyla kliūčių vykdant parlamentinę i) lėšų panaudojimo 

kontrolę ir ii) nustatant atsakomybę, todėl sunku įvertinti, kokios pinigų sumos faktiškai 

buvo išleistos, siekiant paremti išorės veiksmus migracijos srityje; 

Pasaulio bankas 

242. atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 2 d. leidinyje „Politico“ paskelbtą nerimą keliančią 

informaciją apie nuogąstavimus dėl K. Georgievos interesų konflikto, susijusio su 

Pasaulio banko sandoriu (angl. “Conflict of interest fears over Georgieva’s World Bank 

dealings”), primena, kad Parlamentas paragino Komisiją savo paskutinėje rezoliucijoje 

dėl 2014 m. Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo peržiūrėti ne vėliau kaip 

2017 m. pabaigoje Komisijos narių elgesio kodeksą ir, be kita ko, apibrėžti, ką reiškia 

interesų konfliktas; pabrėžia, kad išsamiai neapibrėžęs interesų konflikto Parlamentas 

negalės deramai, sąžiningai ir nuosekliai vertinti, ar nesama faktinio arba galimo 

interesų konflikto; 

243. mano, kad naujas Komisijos ir Pasaulio banko sudarytas finansavimo susitarimas1, 

pagal kurį fiksuoto dydžio valdymo mokestis pakeičiamas sudėtingesnės formulės 

mokesčiu ir visų pirma numatoma, kad tam tikrų tiesiogiai Pasaulio banko vykdomų 

projektų atveju gali būti taikomas 17 proc. su personalu ir konsultantų išlaidomis susijęs 

mokestis, greičiausiai darys neigiamą poveikį Sąjungos biudžetui ir kad atitinkami 

mokėjimai gali būti didesni nei 7 proc. viršutinė valdymo mokesčių riba, o tai 

                                                 
1  2016 m. balandžio 12 d. Komisijos sprendimas C(2016)2210, kuriuo iš dalies keičiamas 

Komisijos sprendimas C(2014)5434, pagal kurį leidžiama atlyginti remiantis vieneto 
įkainiais už Pasaulio banko grupės subjekto vykdomą veiklą pagal Pagrindų susitarimą 
su Sąjunga. 



draudžiama remiantis Finansinio reglamento 124 straipsnio 4 dalies nuostatomis; 

244. pabrėžia, kad Pasaulio bankui mokamas valdymo mokestis nebus naudojamas vykdant 

vystymosi ir bendradarbiavimo projektus; stebisi, kodėl Komisija turėtų mokėti atlygį 

Pasaulio bankui už bankininkystės veiklą – svarbiausią jo, kaip banko, funkciją; 

Organizacija „International Management Group“ 

245. sveikina Komisiją dėl 2017 m. vasario 2 d. sprendimo byloje T-381/15; prašo pateikti 

informaciją, kokios sutartys su organizacija „International Management Group“ šiuo 

metu dar vykdomos; 

Priemonės, kurių reikia imtis 

246. ragina: 

– DEVCO GD ir NEAR GD pagerinti naudos gavėjų užsakytų išlaidų patikrinimų 

kokybę, visų pirma įdiegiant naujas priemones, pavyzdžiui, kokybės lenteles, 

skirtas patikrinti auditorių, kurie dirba pagal sutartis su naudos gavėju, atliekamo 

darbo kokybę, ir auditoriaus techninės užduoties peržiūrą; 

– NEAR GD imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, kad parama, teikiama taikant 

dvejinimo priemonę, atitiktų ne pelno taisyklę ir būtų laikomasi patikimo finansų 

valdymo principo; 

– NEAR GD peržiūrėti likutinio klaidų lygio metodiką, kad būtų galima pateikti 

statistiškai teisingą informaciją apie mokėjimų, atliktų vykdant Pasirengimo 

narystei pagalbos priemonės netiesioginį valdymą, rizikos veikiamą sumą; 

– DEVCO GD peržiūrėti savo būsimos taisomosios gebos įvertį į skaičiavimus 

neįtraukiant susigrąžintų nepanaudoto išankstinio finansavimo sumų ir pelnytų 

palūkanų ir anksčiau išduotų susigrąžinimo pavedimų atšaukimų; 

– DEVCO GD ir NEAR GD paskelbti delegacijos vadovų parengtas išorės pagalbos 

ir valdymo ataskaitas savo metinių veiklos ataskaitų priede, kaip numatyta 

Finansinio reglamento 67 straipsnio 3 dalyje, ir savo metinėse veiklos ataskaitose 

nurodyti priemones, kurių imtasi siekiant ištaisyti padėtį įgyvendinimo problemų 

patiriančiose delegacijose, sumažinti vėlavimus ir supaprastinti programas; 

– Komisiją viešai paskelbti Sąjungos delegacijų vadovų patikinimo pareiškimus; 

– Komisiją: 

i) išaiškinti tikslus; 

ii) plėtoti, plėsti ir tobulinti šios srities veiklos rezultatų vertinimo sistemą; 

iii) turimus finansinius išteklius panaudoti aiškiai apibrėžtiems ir kiekybiškai 

išreikštiems prioritetiniams tikslams ir  

iv) toliau stiprinti vystymosi ir migracijos ryšį; 

– Komisiją įtraukti į Komisijos narių elgesio kodeksą interesų konflikto apibrėžtį ir 



iš esmės persvarstyti būtinybę finansavimo susitarimuose su tarptautinėmis 

organizacijomis ir įgaliotaisiais subjektais numatyti nuostatas dėl su personalo 

išlaidomis susijusio atlygio vykdant veiklą, kuri yra pagrindinė jų funkcija, taip 

pat ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje pateikti Parlamentui visapusišką ataskaitą ne 

tik išdėstant pastabas minėtu klausimu, bet ir dėl poveikio, kurį daro nauja 

sąnaudų susigrąžinimo politika; 

Migracija ir saugumas 

247. palankiai vertina tai, kad, atsižvelgdami į politinį klausimo opumą, Audito Rūmai pirmą 

kartą migracijos ir saugumo politikos klausimą aptarė savo metinės ataskaitos 

8 skyriaus antroje dalyje; atkreipia dėmesį į tai, kad ši sritis, kuriai skiriama 

0,8 mlrd. EUR, yra nedidelė, bet auganti Sąjungos biudžeto dalis; 

248. apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmai nenurodė jokio šios politikos srities klaidų lygio, 

o HOME GD generalinis direktorius savo 2015 m. metinėje veiklos ataskaitoje įvertino, 

kad HOME GD tiesiogiai valdomų su moksliniais tyrimais nesusijusių dotacijų atveju 

daugiametis likutinis klaidų lygis yra 2,88 proc.; 

249. pritaria Audito Rūmų išreikštam susirūpinimui dėl to, kad Komisijos vykdyti auditai 

solidarumo ir migracijos srautų valdymo srityje neapėmė daugumos pagrindinių procesų 

kontrolės priemonių testavimo, todėl kyla rizika, kad kai kurių metinių programų, kurių 

kontrolės sistemos yra neveiksmingos, atveju Komisija gali suteikti pakankamą 

užtikrinimą ir joms neskirs daug dėmesio Komisijos ex post auditų metu; 

250. primena, kad HOME GD nustatė Europos pabėgėlių fondo, Europos grąžinimo fondo, 

Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai ir Išorės sienų fondo valdymo ir 

kontrolės sistemų trūkumų 2007–2013 m. laikotarpiu Čekijos Respublikoje, Vokietijoje, 

Prancūzijoje ir Lenkijoje; 

251. laikosi nuomonės, kad HOME GD 2015 m. metinėje veiklos ataskaitoje pateiktas 

pagrindinis veiklos rezultatų rodiklis Nr. 1 neturi reikšmės, nes HOME GD vykdomas 

valdymas nedaro didelio poveikio migrantų grąžinimo į trečiąsias šalis mastui; 

252. apgailestauja, jog Komisija mano, kad labai sunku, o gal net neįmanoma pateikti su 

migrantais ir (arba) prieglobsčio prašytojais išmokėtų sumų skaičiavimų, suskirsčius 

pagal šalis, nes migracijos srautų valdymas apima daug įvairių veiklos sričių1; 

253. prašo Audito Rūmus savo 2016 m. metinėje ataskaitoje biudžeto kontrolės institucijai 

nurodyti su migracijos ir saugumo politikos sritimi susijusį labiausiai tikėtiną klaidų 

lygį ir įvertinti Komisijos tarnybų taisomąją gebą šioje politikos srityje; 

254. išreiškia susirūpinimą atsižvelgdamas į pabėgėliams skirtų lėšų patikras, nes lėšos 

dažnai skiriamos valstybėms narėms ekstremaliosios situacijos atvejais ir nesilaikant 

galiojančių taisyklių; mano, jog labai svarbu, kad Komisija nustatytų griežtesnes 

patikras siekdama, be kita ko, užtikrinti, kad būtų gerbiamos pabėgėlių ir prieglobsčio 

prašytojų žmogaus teisės; 

Priemonės, kurių reikia imtis 
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255. rekomenduoja, kad HOME GD: 

a) savo metinėje veiklos ataskaitoje atidžiai ir kiekybiškai įvertintų savo nustatomas 

klaidas bei išanalizuotų jų pobūdį ir suteiktų daugiau informacijos apie savo 

taisomosios gebos patikimumą; 

b) vykdydamas lėšų valdymą, skatintų taikyti supaprastintą išlaidų apmokėjimo 

tvarką, fiksuotąsias sumas ir standartinius vieneto įkainius; 

c) atsakingai pasimokytų iš anksčiau įgytos patirties, kai buvo nustatyti trūkumai, 

susiję su Europos pabėgėlių fondo, Europos grąžinimo fondo, Europos fondo 

trečiųjų šalių piliečių integracijai ir Išorės sienų fondo valdymu 2007–2013 m. 

laikotarpiu; 

d) pateiktų biudžeto ir biudžeto kontrolės institucijai kuo tikslesnius duomenis apie 

su migrantais ir (arba) prieglobsčio prašytojais susijusias išmokėtas sumas, kad 

būtų galima tvirtai pagrįsti prašymus skirti biudžeto lėšų programoms finansuoti, 

kartu pripažįstant neišmatuojamą kiekvieno žmogaus gyvybės vertę; 

e) išbandytų valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemų, taikomų programoms 

SOLID, veiksmingumą pagrindiniuose procesuose, t. y. vykdant atrankos ir 

sutarčių skyrimo procedūras, projektų stebėsenas, mokėjimus ir apskaitą; 

f) užtikrintų didesnę tarnybų, atsakingų už programas, kurios gali paveikti 

migracijos srautus, sąveiką ir sudarytų palankias tokios sąveikos sąlygas; 

Administravimas  

256. pažymi, kad pareigūnas gali būti paskirtas vyresniuoju ekspertu arba vyresniuoju 

padėjėju, ir tai suteikia galimybę būti paaukštintam iki AD 14 lygio arba AST 11 lygio 

pareigūno, ir kad, kai pareigūnas paskiriamas eiti vyresniojo eksperto pareigas, nesama 

galimybės jį perkelti atgal į administratoriaus darbo vietą; apgailestauja dėl šios 

priemonės ir priemonių, kuriomis siekiama mažinti administracines išlaidas arba 

sustiprinti pareigybės lygio ir funkcijos ryšį, nenuoseklumo; ragina Komisiją nutraukti 

šią praktiką; 

257. susirūpinęs pažymi, kad sumažėjo vidutinis metų skaičius užimant tam tikro lygio 

pareigas iki paaukštinimo į AD 11 ir aukštesnio lygio pareigas; pavyzdžiui, kalbant apie 

AD 12 lygio pareigas, pasakytina, kad 2008 m. pareigūnai buvo paaukštinami 

vidutiniškai tik kas 10,3 metų, o 2015 m. – jau kas 3,8 metų, ir tai rodo, kad 

paaukštinimas į aukštesnę atlygio kategoriją vyksta greičiau; prašo Komisijos sulėtinti 

paaukštinimo į aukštesnes nei AD 11 arba AST 9 lygio pareigas procesą; 

258. pabrėžia, kad geografinė pusiausvyra, t. y. santykis tarp darbuotojo pilietybės ir 

valstybių narių dydžio, turėtų ir toliau būti svarbus išteklių valdymo elementas, ypač 

kalbant apie valstybes nares, kurios įstojo į Sąjungą nuo 2004 m., palankiai vertina tai, 

kad Komisijos sudėtis yra labiau subalansuota ir esama pareigūnų iš valstybių narių, į 

Sąjungą įstojusių anksčiau nei 2004 m. ir vėliau, pusiausvyros; tačiau pabrėžia, kad 

pastarosioms valstybėms narėms dar per mažai atstovaujama aukščiausiuoju 

administravimo lygmeniu ir vadovaujamose pareigose – šioje srityje dar laukiama 

pažangos; 

259. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad patiriamos pernelyg didelės išlaidos už 



Liuksemburge suteiktas medicinos paslaugas, taip pat į sunkumus, su kuriais 

susiduriama siekiant, kad Sąjungos institucijų bendrajai sveikatos draudimo sistemai 

priklausantiems asmenims būtų užtikrintos vienodos gydymo sąlygos kaip ir 

Liuksemburgo piliečiams; ragina institucijas, pirmiausia Komisiją, reikalauti ir 

užtikrinti, kad visose valstybėse narėse, ypač Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje, 

būtų taikomas Direktyvos 2011/24/ES1 4 straipsnis, kuriuo remiantis valstybės narės 

turi užtikrinti, kad sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai jų teritorijose kitų valstybių 

narių pacientams taikytų tokius pat tarifus kaip savo šalies pacientams; taip pat ragina ją 

taikyti atitinkamas sankcijas šios direktyvos nesilaikymo atveju; 

OLAF 

260. atkreipia dėmesį, kad gavusi Belgijos valdžios institucijų prašymą dėl tyrimų, susijusių 

su „Dalli byla“, Komisijos narių kolegija panaikino OLAF generalinio direktoriaus 

neliečiamybę; laikosi nuomonės, kad generaliniam direktoriui kyla trejopas interesų 

konfliktas: 

– kol Kolegija nagrinėjo sprendimą panaikinti jo neliečiamybę, generalinis 

direktorius svarstė galimybę pradėti OLAF tyrimus dėl Komisijos narių, 

– Kolegijai priėmus sprendimą panaikinti jo neliečiamybę, generalinis direktorius 

ėmėsi teisinių veiksmų prieš Komisiją dėl tariamų netikslumų priimant 

sprendimą; tuo pačiu metu generalinis direktorius tebeatstovavo Komisijai su savo 

pareigomis susijusiais politikos klausimais, 

– patvirtinus, kad jo neliečiamybė panaikinta, Belgijos prokuratūra pradėjo 

generalinio direktoriaus vaidmens toje byloje tyrimą, o OLAF generalinis 

direktorius tebebuvo atstovas kovos su sukčiavimu, kuriuo kenkiama Sąjungos 

finansiniams interesams, klausimais Belgijoje; 

mano, kad dėl šių interesų konfliktų gali nukentėti ir OLAF, ir Komisijos geras vardas; 

todėl prašo Komisijos išleisti OLAF generalinį direktorių atostogų iki Belgijos valdžios 

institucijų vykdomo tyrimo pabaigos ir paskirti laikiną generalinį direktorių; 

261. yra sukrėstas dėl naujienų pranešimų, kad, remiantis OLAF skaičiavimais, dėl Jungtinės 

Karalystės muitinės „nuolatinio aplaidumo“ Sąjunga negavo 1,987 mlrd. EUR įplaukų 

dėl prarastų muitų mokesčių už Kinijos prekes; taip pat dėl to, kad dėl labai sudėtingo 

organizuoto nusikalstamumo tinklo veiklos dar prarasta 3,2 mlrd. EUR pajamų, kurias 

turėjo atnešti didžiausių Sąjungos valstybių, tokių kaip Prancūzija, Vokietija, Ispanija ir 

Italija, gautas pridėtinės vertės mokestis; prašo Parlamentui suteikti prieigą prie visos 

šios bylos medžiagos ir reguliariai teikti informaciją; 

Elgesio kodeksas 

262. tvirtai laikosi nuomonės, kad vis labiau reikia patikimo etikos reglamento, kad būtų 

galima vykdyti Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį ir Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 245 straipsnį; primygtinai tvirtina, jog būtina nuolat skirti dėmesį 

tam, kad elgesio kodeksai tinkamai veiktų; pabrėžia, kad elgesio kodeksas yra 

veiksminga prevencinė priemonė tik tuo atveju, jei jis tinkamai taikomas ir jei 
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teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 2011 4 
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sistemingai (ne tik incidentų atveju) peržiūrima jo atitiktis; 

263. atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą persvarstyti Komisijos narių elgesio kodeksus; 

vis dėlto apgailestauja, kad peržiūra yra ribota ir apima tik buvusiam Komisijos 

pirmininkui taikomą trejų metų veiklos pertraukos laikotarpį; ragina Komisiją 

Komisijos narių elgesio kodeksą persvarstyti ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje, taip pat 

ir įgyvendinant Parlamento rekomendaciją reformuoti ad hoc etikos komitetą, išplėsti jo 

įgaliojimus ir įtraukti nepriklausomų ekspertų, apibrėžiant interesų konfliktą, nustatant 

kadenciją baigusių pareigūnų darbo suderinamumo vertinimo kriterijus ir visų 

Komisijos narių veiklos pertraukos laikotarpį pailginant iki trejų metų; 

264. pažymi, kad interesų konfliktų srityje svarbu didinti Komisijos pirmininko, Komisijos 

ad hoc etikos komiteto ir generalinio sekretoriato skaidrumą, persvarstant galimų 

konfliktų aplinkybes; pažymi, kad tik aktyviai skelbiant etikos komiteto nuomones 

visuomenė gali vertinti Komisiją kaip atskaitingą; 

265. ragina Komisijos narių kolegiją priimti sprendimą, nes jau baigtos rengti etikos ad hoc 

komiteto rekomendacijos buvusio Komisijos Pirmininko klausimu, kad šį atveją būtų 

galima perduoti Teisingumo Teismui, kad šis pareikštų savo nuomonę tuo klausimu; 

Ekspertų grupės 

266. palankiai vertina 2016 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimą, kuriuo nustatomos 

Komisijos ekspertų grupių kūrimo ir veiklos horizontaliosios taisyklės1, tačiau 

apgailestauja, kad, nors daug nevyriausybinių organizacijų išreiškė susidomėjimą, 

Komisija nesurengė visapusiškų viešų konsultacijų; pakartoja, kad svarbu atgaivinti 

įvairias pilietinės visuomenės atstovų ir socialinių partnerių dalyvavimo itin svarbiose 

srityse, kaip antai skaidrumas ir Sąjungos institucijų veikimas, formas; 

267. primena, kad skaidrumo trūkumas daro neigiamą poveikį Sąjungos piliečių 

pasitikėjimui Sąjungos institucijomis; mano, kad vykdant veiksmingą Komisijos 

ekspertų grupių sistemos reformą, grindžiamą aiškiais skaidrumo ir subalansuotos 

sudėties principais, bus pagerintas duomenų prieinamumas ir patikimumas, o tai padės 

padidinti žmonių pasitikėjimą Sąjunga; 

268. mano, kad Komisija turėtų daryti pažangą siekdama, kad ekspertų grupių sudėtis būtų 

labiau subalansuota; vis dėlto labai apgailestauja dėl to, kad, siekiant užtikrinti kuo 

didesnį skaidrumą ir pusiausvyrą, dar nėra aiškiai atskirti ekonominiams ir 

neekonominiams interesams atstovaujantys subjektai; 

269. primena, kad ir Parlamentas, ir Europos ombudsmenė rekomendavo Komisijai ekspertų 

grupių darbotvarkes, pagrindinius dokumentus, posėdžių protokolus ir svarstymus 

skelbti viešai; 

Specialieji patarėjai 

270. ragina Komisiją skelbti visų specialiųjų patarėjų vardus ir pavardes, pareigas, rangą ir 

sutartis (darbo valandas, sutarties trukmę, darbo vietą); mano, kad dėl specialiųjų 

patarėjų kyla konflikto rizika; tvirtai laikosi nuomonės, kad reikėtų vengti interesų 

konfliktų, nes tai kenktų institucijų patikimumui; ragina Komisiją skelbti specialiųjų 
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patarėjų interesų deklaracijas; 

Europos mokyklos 

271. atkreipia dėmesį į tai, kad atskiros mokyklos rengia metines finansines ataskaitas (jos 

sudaro bendrą ataskaitą); 2015 m. biudžete numatytų asignavimų suma siekė 

288,8 mln. EUR, iš kurių Komisijos dalis sudarė 168,4 mln. EUR (58 proc.); 

272. yra pasipiktinęs, kad po visų šių keletą metų vykdytų tariamų reformų Audito Rūmai ir 

toliau itin kritiškai vertina Europos mokyklų finansų valdymą: 

„II. Mokyklos neparengė metinių ataskaitų iki teisės aktais nustatyto termino. Buvo 

nustatyta daug klaidų, kurių dauguma ištaisytos (nes vykdyta peržiūra) galutinėje 

ataskaitų versijoje. Tai yra sisteminiai apskaitos procedūrų trūkumai. (...) 

IV. Dviejų pasirinktų mokyklų mokėjimo sistemose būta didelių trūkumų: nesama 

automatinio ryšio tarp apskaitos ir mokėjimo sistemų, griežtai nesuskirstytos funkcijos, 

ne pagal apskaitos sistemą atliekami mokėjimai nėra automatiškai sistemos atmetami ir 

apskritai kontrolės lygis yra prastas. Šie trūkumai kelia didelę riziką mokėjimų 

teisėtumui ir tvarkingumui. 

V. Audito Rūmai taip pat nustatė keletą svarbių viešųjų pirkimų procedūrų trūkumų, 

taigi esama rizikos, jog nesilaikyta skaidrumo ir vienodo požiūrio principų. 

VI. Keletu atvejų Audito Rūmai nerado įrodymų, patvirtinančių įdarbinto personalo 

kvalifikaciją, ir atkreipė dėmesį į tai, kad darbuotojų asmens bylose esama spragų. 

VII. Todėl Audito Rūmai negali patvirtinti, kad buvo vykdomas patikimas finansų 

valdymas“; 

273. apgailestauja dėl to, kad „Audito Rūmai negali patvirtinti, kad buvo vykdomas 

patikimas finansų valdymas“;  

274. taip pat apgailestauja, kad Komisija, atsižvelgdama į Audito Rūmų išvadas ir įtariamą 

sukčiavimo, įvykdyto laikotarpiu nuo 2003 m. iki 2012 m., atvejį, vėl padarė su 

reputacija susijusią išlygą dėl mokėjimų; 

275. atkreipia dėmesį, kad Europos mokyklų sistemai skiriamas biudžetas gerokai didesnis 

nei visų 32 agentūrų, išskyrus dvi, biudžetas; mano, kad Europos mokyklų sistemos 

finansinė atskaitomybė turėtų būti panašaus lygmens kaip Europos agentūrų, o to būtų 

galima siekti be kita ko vykdant specialų biudžeto, kuriam skirta 168,4 mln. EUR, 

įvykdymo patvirtinimo procesą; 

276. primena, kad Parlamentas jau 2010 m. vykdydamas Komisijos biudžeto įvykdymo 

patvirtinimą suabejojo „Europos mokyklų konvencijoje numatytomis sprendimų 

priėmimo ir finansavimo sistemomis“; jis taip pat paprašė, kad Komisija „su 

valstybėmis narėmis išnagrinėtų galimybę persvarstyti šią konvenciją ir iki 2012 m. 

gruodžio 31 d. praneštų apie padarytą pažangą“1; pažymi, kad Parlamentas nėra niekad 
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gavęs jokios pažangos ataskaitos; 

277. atkreipia dėmesį į dėl planų Briuselyje atidaryti penktąją mokyklą didėjančią Europos 

mokyklų sistemos finansinę ir organizacinę krizę ir į galimus padarinius iš Europos 

mokyklų konvencijos tam tikru metu ateityje pasitraukus vienai valstybei narei; abejoja, 

ar Europos mokyklų sistema, tokia, kokia yra ir kaip finansuojama dabar, turi išteklių 

planuojamai plėtrai ir penktos mokyklos atidarymui Briuselyje; atkreipia dėmesį, kad 

dėl to ateityje gali kilti didelių problemų, nes tam tikrų kalbų skyriai bus pernelyg 

išplėsti, o, taikant dabartinius išteklių modelius, Briuselyje gali būti tik keturios (kalbant 

apie vokiečių kalbos skyrius) arba trys (kalbant apie anglų kalbos skyrius) mokyklos; 

278. mano, kad nepriimtina, jog valstybių narių atstovai ir toliau suteikia biudžeto įvykdymo 

patvirtinimą Europos mokykloms, nors Komisija, kuri sumoka 58 proc. metinio 

biudžeto lėšų, ir Audito Rūmai rekomenduoja nesuteikti patvirtinimo; 

279. visiškai pritaria 11 Audito Rūmų rekomendacijų, paskelbtų jų 2015 m. lapkričio 11 d. 

ataskaitoje dėl 2014 finansinių metų Europos mokyklų veiklos ataskaitų, kurios apima 

apskaitos, personalo, viešųjų pirkimų procedūros, kontrolės standartų ir mokėjimų 

klausimus; 

280. palankiai vertina atnaujintą veiksmų planą, kurį parengė Žmogiškųjų išteklių ir 

saugumo generalinis direktoratas siekdamas reaguoti į Komisijos ir Audito Rūmų 

pastabas; 

281. ragina Komisiją parengti komunikatą Parlamentui ir Tarybai ir jame apsvarstyti, kaip 

geriausiai būtų galima ne vėliau kaip 2017 m. lapkričio mėn. pertvarkyti Europos 

mokyklų administracinę struktūrą. 

282. ragina Komisiją vykdyti visas savo funkcijas visais reformos, apimančios valdymo, 

finansinius, organizacinius ir pedagoginius klausimus, proceso aspektais; prašo 

Komisijos Parlamentui kasmet teikti ataskaitą ir joje vertinti tose srityse padarytą 

pažangą, kad atitinkami komitetai galėtų tikrinti, kaip valdoma mokyklų sistema, ir 

vertinti, kaip sistemoje naudojami jai skirti Sąjungos biudžeto ištekliai; prašo, kad 

atitinkamas Komisijos narys šį klausimą atidžiai stebėtų, ir visų pirma ragina šį 

Komisijos narį asmeniškai dalyvauti dukart per metus vykstančiuose Valdytojų tarybos 

posėdžiuose; pakartoja Parlamento nuomonę, kad skubiai reikia išsamios Europos 

mokyklų sistemos peržiūros; ragina pirmąjį tokios peržiūros projektą pateikti ne vėliau 

kaip 2017 m. birželio 30 d.; 

Komitetų nuomonės 

Užsienio reikalai 

283. palankiai vertina pasiektą pažangą, tačiau pažymi, kad Komisija dar nepripažino šešių iš 

dešimties pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP) vykdomų civilinių misijų 

atitikties Finansinio reglamento 60 straipsniui; primygtinai ragina Komisiją greičiau 

atlikti darbus, kad, vadovaujantis Audito Rūmų rekomendacijomis, būtų akredituotos 

visos civilinės BSGP misijos ir sudarytos sąlygos joms pavesti biudžeto vykdymo 

užduotis pagal netiesioginio valdymo principą; 

284. teigiamai vertina tai, kad sukurta misijų paramos platforma, kuria siekiama sumažinti 

administracinę naštą ir padidinti civilinių BSGP misijų efektyvumą; apgailestauja dėl 

šios platformos riboto dydžio ir apimties ir pakartoja savo raginimą užtikrinti tolesnę 



pažangą kuriant bendrų paslaugų centrą, nes jis, centralizavus visas misijų paramos 

paslaugas, kurios neturi būti teikiamos vietos lygmeniu, padėtų gauti daugiau naudos 

biudžeto ir veiksmingumo požiūriais; 

285. dar kartą tvirtina, kad mano, jog Sąjungos finansines taisykles reikia geriau pritaikyti 

prie išorės veiksmų, įskaitant krizių valdymą, ypatumų ir pabrėžia, kad šiuo metu 

atliekant Finansinio reglamento peržiūrą reikia numatyti didesnį lankstumą; 

286. reiškia susirūpinimą dėl to, kad trūksta tiesioginių kontrolės priemonių, susijusių su 

trečiųjų šalių gavėjų makrofinansinės pagalbos panaudojimu; ragina Komisiją tokios 

rūšies pagalbą glaudžiau susieti su išmatuojamais parametrais; 

287. taip pat teigiamai vertina Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 13/2016 dėl 

Sąjungos pagalbos, skirtos viešajam administravimui Moldovoje stiprinti, ir 

Specialiojoje ataskaitoje Nr. 32/2016 dėl Sąjungos pagalbos Ukrainai pateiktas 

rekomendacijas; laikosi nuomonės, kad Sąjunga turėtų visapusiškai pasinaudoti sąlygų 

sverto poveikiu ir užtikrinti tinkamą reformų, kurių imtasi, įgyvendinimo stebėseną, kad 

būtų teigiamai prisidedama prie demokratinės praktikos Moldovoje ir Ukrainoje 

stiprinimo; 

Vystymasis ir bendradarbiavimas  

288. atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 9/2016 

„ES išorės migracijos išlaidos pietinėse Viduržemio jūros regiono ir Rytų kaimynystės 

šalyse“; pabrėžia, jog Audito Rūmai padarė išvadą, kad Sąjungos išorės migracijos 

išlaidos nebuvo veiksmingos, kad neįmanoma įvertinti jų rezultatų, kad Komisijos 

metodas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad migracija darytų teigiamą poveikį vystymuisi, 

yra neaiškus, kad parama grįžimui ir readmisijai daro mažą poveikį ir kad migrantų 

žmogaus teisių paisymas, kuris turėtų būti visų veiksmų pagrindas, lieka teoriškas ir tik 

retai yra realus; 

289. palankiai vertina Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 15/2016 dėl humanitarinės 

pagalbos išlaidų Didžiųjų ežerų regione; pabrėžia, kad Audito Rūmai daro išvadą, kad 

konfliktų paveiktiems Afrikos Didžiųjų ežerų regionų gyventojams skirtą humanitarinę 

pagalbą Komisija apskritai valdė veiksmingai; pabrėžia didelį skirtumą, palyginti su 

migracijos išlaidomis, ir tai vertina kaip papildomą įrodymą, kad gerai suplanuota 

vystymosi politika duoda geresnių rezultatų nei trumpalaikė aktyvi veikla migracijos 

srityje; 

290. yra labai susirūpinęs dėl pastebimos Komisijos pasiūlymų tendencijos ignoruoti 

teisiškai privalomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 233/20141 

nuostatas, kai kalbama apie oficialios paramos vystymuisi finansuoti tinkamas išlaidas 

ir vystomojo bendradarbiavimo priemonės išlaidoms tinkamas šalis; primena, kad 

Sąjungos išlaidų teisėtumas yra vienas iš pagrindinių patikimo finansų valdymo 

principų ir kad politiniai aspektai neturėtų būti viršesni už aiškiai nustatytas teisines 

nuostatas, jeigu Komisija nori likti įtikima teisės viršenybės klausimu; atsižvelgdamas į 

                                                 
1  2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 233/2014, 

kuriuo nustatoma vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonė 2014–2020 m. 
laikotarpiui (OL L 77, 2014 3 15, p. 44). 



tai, primena Komisijai neseniai priimtą Teisingumo Teismo sprendimą1 

bendradarbiavimo su Maroku ir Vakarų Sachara klausimu, kuriame Teismas nusprendė, 

kad Sąjunga nuolat pažeidinėjo tarptautinę teisę; 

291. apskritai pritaria, kad būtų naudojama parama biudžetui, tačiau ragina Komisiją tiksliau 

įvertinti ir apibrėžti vystymosi rezultatus, kurie kiekvienu atveju turi būti pasiekti 

naudojantis parama biudžetui, ir visų pirma stiprinti kontrolės priemones, taikomas 

valstybių elgesiui korupcijos, žmogaus teisių paisymo, teisės viršenybės ir demokratijos 

srityse; reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad parama biudžetui gali būti naudojamasi 

šalyse, kuriose trūksta demokratinės priežiūros dėl to, kad neveikia parlamentinė 

demokratija ir nepaisoma pilietinės visuomenės ir žiniasklaidos laisvių, arba dėl to, kad 

priežiūros įstaigos neturi atitinkamų gebėjimų; 

292. ragina Komisiją vystymosi srityje numatyti paskatomis grindžiamą požiūrį ir nustatyti 

principą „parama pagal pažangą“, atsižvelgiant į Europos kaimynystės politikos 

pavyzdį; mano, kad kuo greičiau ir kuo didesnę pažangą šalis darys vykdydama vidaus 

reformas, kuriomis siekiama plėtoti ir stiprinti demokratines institucijas, pagarbą 

žmogaus teisėms ir teisinę valstybę, išnaikinti korupciją, tuo daugiau paramos ji turėtų 

gauti iš Sąjungos; pabrėžia, kad taikant šį pozityvaus sąlygų nustatymo metodą ir kartu 

didelį dėmesį telkiant į tai, kad finansavimas būtų skiriamas kaimo bendruomenių 

mažos apimties projektams, gali įvykti realūs pokyčiai ir būti užtikrinta, kad Sąjungos 

mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami taupiau;  

293. apgailestauja, kad prieš steigiant Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondą 

nebuvo konsultuotasi su Parlamentu; ragina dėti veiksmingesnes pastangas siekiant 

padidinti sprendimų dėl skubiosios pagalbos patikos fondo projektų skaidrumą ir 

pabrėžia, kad vis dar nėra nustatyta tinkama reguliaraus konsultavimosi su Parlamentu 

forma, ir apgailestauja, kad nesiimta jokių su tuo susijusių veiksmų; 

Užimtumas ir socialiniai reikalai 

294. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų rekomendaciją, kad Komisija pasinaudotų 2007–

2013 m. programavimo laikotarpiu įgyta patirtimi ir parengtų ataskaitą dėl nacionalinių 

tinkamumo finansuoti taisyklių 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu tikslinės 

analizės, taip pat tuo remdamasi pateiktų gaires valstybėms narėms, kaip supaprastinti 

bereikalingai sudėtingas arba apsunkinančias taisykles ir kaip jų išvengti; 

295. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę įtraukti Sąjungos finansavimo programas į savo 

metinį naštos tyrimą, kaip susitarta 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 

susitarime dėl geresnės teisėkūros2; pabrėžia, kad taikant metinius naštos mažinimo 

tikslus, apimančius Sąjungos finansavimo programas, padidėtų atitiktis ir taip būtų 

prisidedama prie klaidų lygio mažinimo; 

296. teigiamai vertina didesnį dėmesį rezultatams 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu; 

vis dėlto mano, kad tolesnis rezultatų rodiklių ir stebėsenos sistemų plėtojimas padėtų 

užtikrinti patikimą finansinę atskaitomybę ir padidintų būsimų veiklos programų 

efektyvumą; 

                                                 
1  2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Taryba prieš Front 

Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973. 
2  2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis 

susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 123, 2016 5 12, p. 1). 



Aplinka, visuomenės sveikata ir maisto sauga 

297. patenkintas savo kompetencijai priklausančių penkių decentralizuotų agentūrų, kurios 

vykdo technines, mokslines ar valdymo užduotis ir padeda Sąjungos institucijoms rengti 

ir įgyvendinti aplinkos ir klimato, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politiką, veikla 

ir tuo, kaip šios agentūros vykdo savo biudžetą;  

298. palankiai vertina tai, kaip apskritai įvykdytas programos LIFE+ veiklos biudžetas: 

2015 m. įvykdyta 99,95 proc. įsipareigojimų asignavimų ir panaudota 98,93 proc. 

mokėjimų asignavimų; pabrėžia, kad programa LIFE+ padėjo didinti gyventojų 

sąmoningumą ir dalyvavimą priimant teisės aktus bei įgyvendinant Sąjungos aplinkos 

politiką, taip pat gerinant šio sektoriaus valdymą; pažymi, kad 2015 m. 225,9 mln. EUR 

buvo skirta dotacijoms veiksmams, 40 mln. EUR panaudota finansinėms priemonėms, 

kurias valdo Europos investicijų bankas, ir 59,2 mln. EUR panaudota priemonėms, 

numatytoms Komisijos vaidmeniui inicijuojant ir stebint politikos ir teisėkūros 

pokyčius, paremti; atkreipia dėmesį į tai, kad 10,2 mln. EUR panaudota administracinei 

programos LIFE paramai finansuoti ir Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomajai 

įstaigai (EASME) remti; 

299. pažymi, kad Klimato politikos GD įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis pakilo 

iki 99,9 proc. (skirta 108 747 880 EUR) ir mokėjimų asignavimų panaudojimo 

lygis – iki 91,77 proc. (skirta 47 479 530 EUR) ir, jei neatsižvelgiama į administracines 

išlaidas, mokėjimų panaudojimo lygis siekia 96,88 proc.; 

300. ragina biudžeto valdymo instituciją ateityje dėmesį sutelkti į tuos bandomuosius 

projektus ir parengiamuosius veiksmus, kurie suteikia Sąjungai tikros pridėtinės vertės; 

pripažįsta, kad įgyvendinta dešimt bandomųjų projektų ir penki parengiamieji veiksmai, 

kuriems skirtos lėšos iš viso sudarė 1 400 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 

5 599 888 EUR mokėjimų asignavimų; 

301. pripažįsta, kad 2015 m. buvo baigtas antrosios Sveikatos programos (2008–2013 m.) 

vertinimas; palankiai vertina tai, kad trečioji Sveikatos programa buvo sustiprinta 

2015 m. siekiant remti keitimąsi informacija bei gerąja praktika valstybėse narėse, 

susiduriančiose su problemomis, susijusiomis su dideliu migrantų, prieglobsčio 

prašytojų ir pabėgėlių priėmimu, ir skatinti tai, visų pirma atsižvelgiant į Sveikatos ir 

maisto saugos generalinio direktorato rengiamą asmens sveikatos duomenų, skirtų 

migrantų sveikatos vertinimui, kortelę, kuri bus naudojama migrantų antplūdžio 

valdymo centruose ir priėmimo vietose, ir į papildomas lėšas su migrantų sveikata 

susijusiems projektams; 

Transportas ir turizmas 

302. pažymi, kad 2015 m. pagal dotacijų susitarimus, pasirašytus 2015 m. remiantis 2014 m. 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės kvietimais teikti pasiūlymus, 263 transporto 

projektams skirta 12,8 mlrd. EUR.; taip pat pažymi, kad panaudojant Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės finansavimą, iš viso atlikta 28,3 mlrd. EUR investicijų; 

joms panaudotas Sąjungos įnašas, regioninių ir valstybių narių biudžetų ir Europos 

investicijų banko paskolų lėšos; 

303. pažymi, kad Audito Rūmai patikrino tik septynias išlaidų kategorijos 

„Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti“, kuriai priklauso transportas, 

operacijas, už kurias atsakingas Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas (MOVE 



GD); pažymi, kad klaidų buvo rasta tik vienoje iš audituotų operacijų ir kad šios klaidos 

susijusios su viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymu; 

304. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos investicijų banko vertinimo ataskaitoje pažymima, 

jog infrastruktūros ir inovacijų linijos portfelyje (angl. IIW) esama nevienodo 

geografinio pasiskirstymo ir telkimo pagal sektorius ir kad finansavimas pagal IIW 

sutelktas (63 proc.) trijose valstybėse narėse; ragina Komisiją skubiai įvertinti Europos 

strateginių investicijų fondo poveikį visai Sąjungai; apgailestauja dėl to, kad Europos 

strateginių investicijų fondas nėra pakankamai išnaudotas visų transporto rūšių 

inovatyviems transporto projektams, pavyzdžiui, skirtų tvarioms transporto priemonėms 

skatinti ar skaitmeninimo procesui toliau skatinti, taip pat galimybei nekliudomai 

naudotis infrastruktūra, finansuoti; 

305. apgailestauja dėl to, kad Komisija (MOVE GD) dar neparengė oficialaus konsoliduoto 

strateginio dokumento dėl TEN-T pagrindinio tinklo koridorių plėtros priežiūros; ragina 

Komisiją priimti tokį strateginį dokumentą dėl priežiūros veiklos ir skaidrumo; primena, 

kad skaidrumas ir konsultavimasis su suinteresuotaisiais subjektais padeda pasiekti, kad 

transporto projektai būtų sėkmingi; 

306. pabrėžia, kad 2014–2020 m. transporto projektai bus finansuojami iš kelių šaltinių, 

įskaitant Europos infrastruktūros tinklų priemonę, Sanglaudos fondą, Europos 

regioninės plėtros fondą ir Europos strateginių investicijų fondą; todėl ragina Komisiją 

užtikrinti sąveiką, kad šiuose įvairiuose finansavimo šaltiniuose turimas lėšas būtų 

galima paskirstyti veiksmingiau ir kad šiuos išteklius būtų galima derinti; ragina 

Komisiją kasmet parengti ir paskelbti, inter alia, savo svetainėse lengvai prieinamus 

transporto, įskaitant transporto dalių procentinius dydžius, sąrašus ir turizmo projektus, 

kurie yra bendrai finansuojami minėtų fondų lėšomis; 

Regionų vystymasis 

307. prašo Komisijos, pasitelkiant aukšto lygio darbo grupę1, vykdant nacionalinių valdymo 

ir kontrolės sistemų auditą, ypatingą dėmesį skirti nacionalinėms tinkamumo finansuoti 

taisyklėms ir padėti valstybėms narėms jas supaprastinti, kad būtų sudarytos sąlygos 

pokyčiams; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad svarbu taikyti vieno bendro audito 

principą; ragina Komisiją supaprastintose ir veiksmingose gairėse išaiškinti grąžintino 

PVM sąvoką siekiant išvengti skirtingo sąvokos „nesusigrąžinamas PVM“ 

interpretavimo ir neoptimalaus Sąjungos lėšų panaudojimo; ragina Komisiją, valstybes 

nares ir regionų valdžios institucijas užtikrinti, kad paramos gavėjai gautų nuoseklią 

informaciją apie finansavimo sąlygas, visų pirma apie išlaidų tinkamumą finansuoti ir 

atitinkamas viršutines kompensuojamų išlaidų ribas; 

308. apgailestauja dėl to, kad 2015 m. valdymo institucijos pateikė mažiau paraiškų dėl 

išlaidų kompensavimo, palyginti su 2014 m., todėl neapmokėtų paraiškų dėl išlaidų 

kompensavimo lygis sumažėjo nuo 23,2 mlrd. EUR 2014 m. iki 10,8 mlrd. EUR 

2015 m., iš jų 2,8 mlrd. EUR liko neapmokėti nuo 2014 m. pabaigos; pabrėžia, kad 

vėlavimai vykdant 2014–2020 m. laikotarpio biudžetą neturėtų būti didesni nei praėjusį 

laikotarpį ir dėl to finansavimo laikotarpio pabaigoje neturėtų susikaupti daug 

neįvykdytų mokėjimų prašymų; primygtinai ragina Komisiją kartu su valstybėmis 

                                                 
1  Aukšto lygio grupė supaprastinimo Europos struktūrinių ir investicijų fondų paramos 

gavėjams stebėsenos klausimais. 



narėmis atidžiai stebėti padėtį ir atitinkamai pritaikyti savo mokėjimų planą; 

309. apgailestauja, kad 2016 m. birželio 30 d. ne visos valstybės narės buvo perkėlusios į 

nacionalinę teisę viešųjų pirkimų direktyvas, ir primygtinai ragina Komisiją toliau 

padėti valstybėms narėms padidinti jų pajėgumus perkelti tas direktyvas, taip pat 

įvykdyti visus jų veiksmų planus dėl ex ante sąlygų, nes jos yra būtina sąlyga siekiant 

užkirsti kelią sukčiavimu laikomiems ir juo nelaikomiems pažeidimams; pabrėžia, kad 

svarbu įgyvendinti veiksmų planą dėl viešųjų pirkimų, susijusių su Europos 

struktūriniais ir investicijų fondais, 2014–2020 m. laikotarpiu siekiant supaprastinti, 

paspartinti ir suderinti elektronines viešųjų pirkimų procedūras; 

310. pažymi, kad vidutinis išmokėjimo pagal ERPF ir ESF finansines priemones lygis 

2014 m. pabaigoje buvo 57 proc., o tai sudaro tik 10 proc. padidėjimą, palyginti su 

2013 m.; apgailestauja dėl Audito Rūmų pastabos dėl išmokų tinkamumo finansuoti 

laikotarpio pratęsimo galutiniams gavėjams pagal finansines priemones, kuris atliktas 

priimant Komisijos sprendimą, o ne iš dalies keičiantį reglamentą; yra susirūpinęs dėl 

to, kad Audito Rūmai gali nuspręsti visas po 2015 m. gruodžio 31 d. atliktas išmokas 

laikyti netinkamomis; susirūpinęs pažymi, kad didelė ERPF ir ESF finansinėms 

priemonėms skirto pradinio kapitalo dalis 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 

buvo išleista valdymo sąnaudoms ir mokesčiams;  

311. teigiamai vertina Audito Rūmų metodą, pagal kurį vertinami rezultatai, ir mano, kad yra 

gerai, kai valdymo institucijos parengia atitinkamus rezultatų rodiklius, kuriais 

matuojamas projektų indėlis siekiant nustatyti veiklos programų tikslų, laikantis 

papildomumo kriterijaus; pabrėžia intensyvesnės komunikacijos poreikį; ragina 

Komisiją nustatyti veiksmingesnius komunikacijos kanalus, kad būtų padidintas 

investicijų naudojant Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas matomumas; ragina 

Komisiją parengti ribotą atitinkamų rodiklių, kurie galėtų padėti išmatuoti 

veiksmingumą, skaičių; 

312. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares geriausiai panaudoti teritorines 

priemones užtikrinant, kad laiku būtų patvirtintas integruotų miestų plėtros strategijų 

finansavimas, kuris padėtų miestams investuoti į visapusiškas strategijas, panaudoti 

politikos sričių sinergiją ir užtikrinti veiksmingesnį ilgalaikį poveikį augimui ir darbo 

vietų kūrimui; 

Žemės ūkis ir kaimo plėtra 

313. prašo Europos Audito Rūmų toliau teikti atskirus Europos žemės ūkio garantijų fondo, 

Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo ir 2 išlaidų kategorijos vertinimus, taip pat ir 

pasibaigus kitiems finansiniams metams, nes atskiri vertinimai sudaro sąlygas imtis 

tikslinių veiksmų mažinant labai skirtingus klaidų lygius; 

314. ragina Komisiją ir valstybių narių valdžios institucijas, jeigu įmanoma, toliau spręsti 

tiesioginių išmokų sudėtingumo klausimą ir jas supaprastinti, ypač jeigu Europos žemės 

ūkio garantijų fondas administruojamas keliais skirtingais lygmenimis;   

315. palankiai vertina naujos kartos papildomas finansines priemones, nes mano, kad jas 

planuojant turi būti nustatyti aiškesni tikslai ir įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje jos 

turi būti atitinkamai patikrintos, siekiant parodyti jų poveikį ir užtikrinti, kad dėl jų 

nepadidėtų klaidų lygis; 



316. mano, kad tų valstybių narių, kurios per pastaruosius trejus metus nepateisino lūkesčių, 

nacionalinėse mokėjimo agentūrose turėtų būti atsakingi jau pareigas einantys Sąjungos 

pareigūnai, o ne tos valstybės narės piliečiai; 

317. atkreipia dėmesį į tai, kad žemės ūkio politikos valdymo sistema yra daugiametė, ir 

pabrėžia, kad galutinai įvertinti su reglamento1 įgyvendinimu susijusius pažeidimus bus 

įmanoma tik pasibaigus programavimo laikotarpiui; 

318. pažymi, kad dėl BŽŪP supaprastinimo neturėtų kilti rizika perspektyviai maisto 

produktų gamybai ir ragina imtis priemonių siekiant žemės ūkio maisto produktų ir 

miškininkystės sektoriuose pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikos; 

Žuvininkystė 

319. yra patenkintas matydamas, kad atsižvelgus į MARE GD išlygas, suformuluotas jo 

2014 m. metinėje ataskaitoje ir susijusias su Europos žuvininkystės fondo (EŽF) (2007–

2013 m.) programų valdymu ir kontrole, buvo žymiai (iki vos penkių) sumažintas 

veiksmų programų ir atitinkamų valstybių narių skaičius; 

320. yra įsitikinęs, jog MARE GD įgyvendinta vidaus kontrolės sistema suteikia pakankamą 

patikinimą, kad bus tinkamai valdoma rizika, susijusi su operacijų teisėtumu ir 

tvarkingumu; 

321. džiaugiasi, kad iš 12 operacijų, konkrečiai susijusių su žuvininkyste, kurias patikrino 

Audito Rūmai, nė vienoje neaptikta reikšmingų klaidų; 

322. vis dėlto apgailestauja, kad didžioji dalis valstybių narių labai vėluodamos pateikė savo 

su Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondu susijusias veiksmų programas, dėl to 

labai vėluota panaudoti fondo lėšas;  

323. taigi primena, kad jokių išlaidų nebuvo deklaruota Komisijai iki 2015 m. birželio 30 d., 

todėl iki šios datos išlaidos nebuvo tikrinamos; primena, kad pagal pasidalijamąjį 

valdymą valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų panaudoti asignavimai; 

Kultūra ir švietimas 

324. pakartoja, kad visų Sąjungos jaunimui skirtų judumo programų integravimu į programą 

„Erasmus+“ pirmiausia siekiama padidinti jų veiksmingumą, ir todėl primygtinai ragina 

Komisiją laikytis sutartų tikslų ir atsižvelgti į programai skirtas biudžeto eilutes, 

siekiant išvengti programos svarbos sumažėjimo; 

325. palankiai vertina tiek programos „Erasmus+“, tiek programos „Kūrybiška Europa“ 

prisitaikymą 2015 m. reaguojant į kylančius pabėgėlių ir (arba) migrantų integravimo ir 

kovos su radikalėjimu iššūkius; 

326. pažymi, kad 2015 m. pirmą kartą buvo sudaryta galimybė gauti paskolas pagal studentų 

paskolų garantijų sistemą („Erasmus+“ magistro studijų paskola) dviem bankams 
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Ispanijoje ir Prancūzijoje pradėjus įgyvendinti šią priemonę; atkakliai tvirtina, kad 

norint sukurti perspektyvią paskolų sistemą bus ypač svarbu užtikrinti, kad ji būtų 

taikoma daugelyje geografinių regionų, o Komisija privalės atidžiai stebėti, kaip 

taikomos skolinimo sąlygos; 

327. primena, kad 2015 m. buvo pirmieji metai, kai už programos „Kūrybiška Europa“ 

valdymą buvo atsakingi du generaliniai direktoratai – Švietimo, jaunimo, sporto ir 

kultūros generalinis direktoratas ir Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis 

direktoratas; atkakliai tvirtina, jog būtina laikytis suderinto požiūrio, kad organizacijų 

vidaus problemos nesutrikdytų programos veikimo ar nepakenktų viešajai nuomonei 

apie ją; 

Piliečių laisvės, teisingumas ir vidaus reikalai 

328. ragina Komisiją parengti ir biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti 

nustatytų interesų konfliktų atvejų apžvalgą; 

329. apgailestauja dėl to, kad taikant HOME GD metinėje veiklos ataskaitoje nurodytus 

pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius nematyti, kiek žmonių 2015 m. buvo suteikta 

pagalba, kiek jų buvo apgyvendinta kitur ir perkelta ir kiek jų grįžo; apgailestauja dėl to, 

jog trūksta rodiklių priemonių, priimtų siekiant sustiprinti nacionalinių teisėsaugos 

institucijų koordinavimą ir bendradarbiavimą, poveikiui įvertinti; 

330. ragina nustatyti aiškesnius ilgalaikius politinius prioritetus, pagal kuriuos būtų 

konkrečiau nustatyti veiklos prioritetai; šiuo požiūriu pabrėžia glaudesnio 

bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis, ypač agentūromis, svarbą; 

331. apgailestauja dėl to, kad Komisijos informacijos saugumo valdymo struktūros 

nepakankamai suderintos su pripažinta geriausia praktika (kaip nurodyta Vidaus audito 

tarnybos audito ataskaitoje); 

Lyčių lygybės klausimai 

332. pažymi, kad lyčių lygybė turėtų būti horizontalusis visų politikos sričių tikslas; vis dėlto 

pažymi, kad kai kurios programos neturi konkrečių tikslinių veiksmų su konkrečiais 

biudžeto asignavimais šiam tikslui pasiekti ir dėl geresnio duomenų rinkimo turėtų būti 

ne tik kiekybiškai įvertinti asignavimai, skirti lyčių lygybę didinti padedantiems 

veiksmams finansuoti, bet ir patobulintas šių Sąjungos lėšų poveikio vertinimas; 

333. dar kartą ragina Komisiją apsvarstyti biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą 

visais biudžeto procedūros etapais klausimą, be kita ko, vykdant biudžetą ir vertinant jo 

vykdymą, įskaitant Europos strateginių investicijų fondą (ESIF), ESF, ERPF ir 

programą „Horizontas 2020“, kad būtų kovojama su diskriminacija valstybėse narėse; 

pabrėžia, kad bendras kiekybinių rezultato ir poveikio rodiklių rinkinys, kuris padėtų 

geriau įvertinti biudžeto įgyvendinimą lyčių aspekto požiūriu, turėtų būti įtrauktas į 

biudžeto planavimą, vykdymą ir vertinimą, laikantis į rezultatus orientuoto biudžeto 

iniciatyvos ir tikslo daugiau dėmesio skirti veiklos rezultatams; 

334. ragina Komisiją sudarant biudžetą atsižvelgiant į lyčių aspektą taikyti naujų ir esamų 

biudžeto eilučių analizę šiuo požiūriu ir, kai įmanoma, atlikti būtinus politikos 

pakeitimus siekiant užtikrinti, kad netiesiogiai nebūtų kuriama lyčių nelygybė. 


