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Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį, 

– 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 41 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai 

priimtą 2016 m. gruodžio 1 d.2, 

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

Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa3, 

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

tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 

klausimais ir patikimo finansų valdymo4, 

– atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projektą, kurį Komisija patvirtino 

2017 m. spalio 9 d. (COM(2017)0597), 

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 27 d. priimtą ir tą pačią dieną Parlamentui perduotą 

                                                 
1  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 
2  OL L 51, 2017 2 28.  
3  OL L 347, 2013 12 20, p. 884. 
4  OL C 373, 2013 12 20, p. 1. 



 

 

Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projekto (14275/2017 – C8-

0417/2017), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0379/2017), 

A. kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projekto tikslas – patikslinti biudžetą tiek 

išlaidų, tiek įplaukų požiūriu siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius; 

B. kadangi, atsižvelgiant į išlaidas, Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projekte 

7 719,7 mln. EUR suma sumažinamas mokėjimų asignavimų lygis, daugiausia pagal 1b 

išlaidų kategorijos (Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda) biudžeto eilutes ir, 

mažesniu mastu, pagal 2 išlaidų kategoriją (Tvarus augimas. Gamtos ištekliai), 3 išlaidų 

kategoriją (Saugumas ir pilietybė) ir 4 išlaidų kategoriją (Europos vaidmuo pasaulyje), 

taip pat sumažinamas Europos Sąjungos solidarumo fondo mokėjimų asignavimų lygis, 

ir todėl atitinkamai sumažinami nacionaliniai įnašai; 

C. kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projekte 15,33 mln. EUR suma sumažinamas 

įsipareigojimų asignavimų lygis pagal 2 išlaidų kategoriją ir leidžiama naudoti 46 mln. 

EUR ES solidarumo fondo įsipareigojimų asignavimų; 

D. kadangi, atsižvelgiant į įplaukas, Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projekte taip pat 

atliekami patikslinimai, susiję su tradicinių nuosavų išteklių (t. y. muitų ir cukraus 

mokesčių), pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) 

bazių prognozių peržiūra, ir į biudžetą įtraukiamos 2013 bei 2016 m. Jungtinei 

Karalystei taikytos korekcijos ir jų finansavimas; 

E. kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projekte atsižvelgiama į bendrą 3 209,7 mln. 

EUR baudų sumą, kuri yra galutinė ir didesnė nei iš pradžių 2017 m. biudžete numatyta 

suma, ir dviejų sumų skirtumas (2 209,7 mln. EUR) skiriamas valstybių narių nuosavų 

išteklių įnašams į Sąjungos biudžetą sumažinti; 

F. kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projekte numatomos grįžtamosios lėšos į 

nacionalinius biudžetus – 9 829,6 mln. EUR suma, papildanti 6 405 mln. EUR 

grįžtamųjų lėšų sumą, kuri jau patvirtinta atsižvelgiant į Taisomąjį biudžetą Nr. 2/2017;  

1. reiškia didelį susirūpinimą dėl mokėjimų pertekliaus, kuris sudaro 7 719,7 mln. EUR 

sumą; yra ypač nustebęs dėl Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų padėties 1b 

išlaidų pakategorėje, kai valstybės narės liepos mėn. pateikė patikslintas ir 

5,9 mlrd. EUR sumažintas savo mokėjimų prašymų prognozes dėl to, kad nuolat 

vėluojama įgyvendinti programas, taip užkirsdamos kelią daugeliui galimų projektų ir 

paramos gavėjų pasinaudoti Sąjungos parama; taip pat apgailestauja dėl to, kad 

valstybės narės nesugebėjo numatytu greičiu pradėti savo nacionalinių programų, 

susijusių su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu (PMIF) ir Vidaus saugumo 

fondu (VSF), ir tinkamai įgyvendinti pabėgėlių perkėlimo mechanizmų, o dėl to 

3 išlaidų kategorijos lėšos sumažintos 287,6 mln. EUR; 

2. atkreipia dėmesį į Komisijos atliktą nepakankamo panaudojimo pagal 1b išlaidų 

pakategorę priežasčių analizę, pvz., į didelį siekį įsisavinti 2007–2013 m. finansinius 

paketus, vėlyvą teisinių bazių tvirtinimą, ilgą nacionalinių institucijų skyrimo laikotarpį, 

naujos teisinės sistemos įneštus pokyčius ir sumažintas paskatas dėl N+3 įsipareigojimų 



 

 

panaikinimo taisyklės; reiškia susirūpinimą dėl to, kad, atsižvelgiant į naujausias 

Komisijos mokėjimų prognozes, ir ateinančiais metais lėšos bus nepakankamai 

panaudojamos, todėl papildoma 31 mlrd. EUR mokėjimų suma bus perkelta į kitą 

daugiametę finansinę programą (DFP); atkreipia dėmesį į tai, kad ne visos valstybės 

narės patiria tokius pačius įgyvendinimo sunkumus; primygtinai ragina būtent tas 

valstybes nares, kurių nepakankamo panaudojimo lygis labai aukštas, imtis reikiamų 

priemonių ir, padedant Komisijai, tinkamai įgyvendinti Sąjungos programas, dėl kurių 

bendrai susitarta; 

3. apgailestauja, kad vėluojama išmokėti Sąjungos lėšas ES narystės siekiančiose ir 

kaimyninėse valstybėse, dėl to labai sumažėja mokėjimai (702,2 mln. EUR) tuo metu, 

kai jų labiausiai reikėtų; atkreipia dėmesį į nenuspėjamas aplinkybes, kuriomis Sąjunga 

kartais raginama veikti; ragina Komisiją imtis reikiamų priemonių, be kita ko, aktyviau 

vykdyti politinį dialogą ir teikti techninę paramą, siekiant išvengti tokio vėlavimo; 

4. kita vertus, su pasitenkinimu pažymi, kad Sąjungos programos pagal 1a išlaidų 

pakategorę (Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti) apskritai gerai 

įgyvendinamos, kaip matyti iš šio taisomojo biudžeto projekto ir neseniai patvirtinto 

bendrojo perkėlimo, kai pagal 1a išlaidų pakategorę panaudojama didelė dalis pagal 

kitas išlaidų kategorijas nepakankamai panaudotų mokėjimų; pabrėžia, kad tai įrodo, 

jog Taryba yra neteisi nuolat taikydama metodą, pagal kurį mažinami šios išlaidų 

pakategorės asignavimai remiantis tariamu įsisavinimo pajėgumo trūkumu; 

5. dar kartą apgailestauja dėl to, kad sumos, susigrąžintos dėl nepakankamo Sąjungos 

programų įgyvendinimo ir baudų, skirtų pagal Sąjungos konkurencijos politiką, yra 

skiriamos tam, kad būtų sumažinti valstybių narių BNP įnašai, o ne naudojamos siekiant 

finansuoti Sąjungos prioritetus; pabrėžia, kad pagal Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 

projektą valstybėms narėms sugrąžinama 9 829,6 mln. EUR BNP įnašų suma, 

papildanti 6 405 mln. EUR grįžtamųjų lėšų sumą, kuri jau patvirtinta Taisomajame 

biudžete Nr. 2/2017; atkreipia dėmesį į tai, kad po svarstymo Parlamente, taikinimo 

laikotarpio pradžioje Sąjungos 2018 m. biudžeto išlaidų klausimu dvi biudžeto valdymo 

institucijos nesutaria tik dėl 3 619,8 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 

2 182,4 mokėjimų asignavimų sumos; 

6. patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6/2017 projekto; 

7. paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 6/2017 yra galutinai 

priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje; 

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir 

nacionaliniams parlamentams. 


