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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą savo pranešime 
atsižvelgti į šiuos argumentus:

1. apgailestauja, kad Komisija nepateikė naujų pasiūlymų dėl didesnio Europos semestro 
proceso demokratizavimo, kuris ir toliau yra neabejotinai būtinas ir kuris turėtų išlikti 
svarbus prioritetas; atkreipia dėmesį į Komisijos iniciatyvą „Stiprios ir veiksmingos 
ekonominės ir pinigų sąjungos projektas. Europos masto diskusijų pradžia“; dar kartą 
ragina įdiegti veiksmingą stabdžių ir atsvarų sistemą pasitelkiant aktyvesnį tiek Europos 
Parlamento, tiek nacionalinių parlamentų dalyvavimą ir geresnį jų veiklos koordinavimą 
visais Europos semestro etapais (remiantis Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir 
valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje 13 straipsniu), kad dabartinis itin oficialus 
Europos semestro įgyvendinimas taptų tikru bendradarbiavimu ekonomikos ir biudžeto 
klausimais;

2. apgailestauja, kad Komisija savo komunikate dėl 2013 m. metinės augimo apžvalgos 
(COM(2012) 0750) tinkamai neatsižvelgė į ES biudžeto vaidmenį Europos semestro 
procese; visų pirma apgailestauja dėl to, kad Europos Komisija, siūlydama pagrindinius 
prioritetus, nepateikė faktinių ir konkrečių duomenų apie tai, kaip įgyvendinant vietos, 
regionų ir nacionalinės politikos kryptis ir investicijas, kurių imtasi siekiant įgyvendinti 
šiuos prioritetus, ES biudžetas iš tikrųjų galėtų atlikti pradedamąją, skatinamąją, sąveikos 
ir papildomąją funkcijas;

3. atsižvelgdamas į tai, primena, kad viename iš tarpparlamentinių susitikimų, kurie bus 
surengti per Europos parlamentų savaitę Europos ekonominės politikos koordinavimo 
semestro klausimais, bus nagrinėjamas „ES biudžeto vaidmuo palaikant valstybių narių 
pastangas pasiekti užsibrėžtus ekonominius tikslus, kaip susitarta Europos semestro 
programoje: inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros pavyzdys“; prašo 
Komisijos pateikti Europos Parlamento ir valstybių narių parlamentų nariams konkrečių ir 
faktinių įrodymų ir taip suteikti jiems informacijos, reikalingos šioms diskusijoms;

4. yra įsitikinęs, kad finansavimas ES lygmeniu gali padėti visoms valstybėms narėms 
sutaupyti biudžeto lėšų ir kad šis aspektas turėtų būti pabrėžtas; mano, kad ES biudžetas 
yra itin svarbus visoje Sąjungoje skatinant augimą ir darbo vietų kūrimą bei sėkmingai 
mažinant makroekonominį disbalansą, taip pat iš esmės siekiant strategijos „Europa 2020“ 
tikslų; vis tiek apgailestauja, kad Komisija savo komunikate dėl metinės augimo 
apžvalgos nesprendžia šio klausimo;

5. griežtai smerkia Tarybos poziciją, kurios ji ir vėl laikėsi per derybas dėl 2013 m. biudžeto, 
t. y. siekį dirbtinai sumažinti ES biudžeto mokėjimų asignavimų lygį; pabrėžia, kad dėl 
finansų ministrų pozicijos mažėja Europos biudžeto valdymo institucijų patikimumas, nes 
kyla pavojus, kad nebus įgyvendintas 2012 m. birželio mėn. vykusiame Europos Vadovų 
Tarybos susitikime patvirtintas Susitarimas dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo; 
dar kartą ragina Tarybą, siekiant įgyvendinti Susitarimą dėl ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo, susitarti su Parlamentu ir Komisija dėl bendro faktinių mokėjimo poreikių 
vertinimo metodo; pabrėžia itin didelę neatidėliotiną šio klausimo svarbą, ypač kiek tai
sietina su svarbiausiomis Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
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programomis ir programomis, įtrauktomis į 1A ir 1B biudžeto išlaidų kategorijas 
(„Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti“ ir „Sanglauda augimui ir užimtumui 
skatinti“), taip pat su kaimo plėtra;

6. prašo Komisijos pateikti atnaujintą informaciją apie dabartines valstybių narių pastangas 
perprogramuoti ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšas ir sparčiau jomis 
naudotis, kad būtų remiamas ekonomikos augimas ir socialinė sanglauda, visų pirma 
MVĮ, ir kovojama su jaunimo nedarbu;

7. ragina valstybes nares visapusiškai naudotis Europos investicijų banko numatytomis 
papildomo finansavimo galimybėmis ir naująja projektų obligacijų priemone; prašo 
Komisijos pateikti atnaujintą informaciją apie pažangą, šiuo klausimu padarytą nuo 
Susitarimo dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo patvirtinimo iki šiol;

8. pritaria Komisijos vertinimui, kad dėl viešųjų ir privačiųjų subjektų sukauptos skolos 
lygių valstybėse narėse ribojamos galimybės imtis naujos veiklos ir investicijų; 
nepaisydamas to, ragina valstybes nares, konsoliduojant savo finansus, nacionalinių BNP 
įnašų į ES biudžetą nelaikyti koreguojamu kintamuoju, taip pat nesiekti dirbtinai 
sumažinti išlaidų, kuriomis skatinamas ES biudžeto augimas, nes tai prieštarautų jų 
aukščiausiuoju lygmeniu prisiimtiems politiniams įsipareigojimams; vis dėlto visiškai 
suvokia ekonominę įtampą, kuri kyla dėl būtinybės trumpuoju laikotarpiu konsoliduoti 
viešuosius finansus ir dėl bet kokio galimo kai kurių valstybių narių BNP grindžiamų 
įnašų didinimo, susijusio su didesniu ES biudžete numatytu mokėjimų lygiu; todėl dar 
kartą griežtai ragina atlikti ES biudžeto finansavimo tvarkos, dėl kurios bus susitarta 
derybose dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos, reformą iki 2020 m. iki 
40 proc. sumažinant BNP grindžiamų valstybių narių įnašų į ES biudžetą dalį ir taip joms 
padedant konsoliduoti finansus1;

9. primygtinai ragina Europos Vadovų Tarybą susitarti dėl plataus užmojo 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos, kurią įgyvendinant ES būtų sudarytos sąlygos atkurti 
ekonomikos augimą, kurti darbo vietas ir užtikrinti konkurencingumą visoje Europoje, 
taigi ir pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus, kaip pabrėžta Parlamento 2012 m. 
spalio 23 d. rezoliucijoje2;

10. primena, kad ES biudžetas pirmiausia yra investicinis biudžetas, kurio 94 proc. visų lėšų 
vėl investuojama valstybėse narėse;

11. mano, kad skiriant nuobaudas, papildančias šiuo metu dviejų dokumentų rinkinyje 
aptariamas nuobaudas, t. y., nustatant makroekonomines naudojimosi ES struktūrinių, 
sanglaudos, kaimo plėtros ir žuvininkystės bei jūrų reikalų fondų lėšomis sąlygas, gali tik 
padidėti valstybių narių, kurios jau susiduria su makroekonominiais sunkumais, 
problemos; pakartoja, kad makroekonominės sąlygos yra nepriimtina priemonė.

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0245.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0360.
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