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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
Europos Parlamento rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Europos Parlamentas,

1. palankiai vertina politinį susitarimą, kurį 2013 m. birželio 27 d. aukščiausiu politiniu 
lygmeniu dėl daugiametės finansinės programos (DFP) 2014–2020 m. paketo (DFP 
reglamentas ir TIS) pasiekė Parlamentas, pirmininkaujanti Airija ir Komisija, kaip 
maksimalų rezultatą, kuris buvo įmanomas dabartinėmis aplinkybėmis ir taikant 
galiojančias procedūras; yra pasiryžęs vykdant būsimas biudžeto procedūras iki galo 
išnaudoti naujai nustatytas priemones, ypač susijusias su lankstumu;

2. mano, kad ir Taryboje, ir tarpinstituciniu lygmeniu vykusios ilgos ir įtemptos derybos ir jų 
rezultatas rodo, kad nebuvo patenkinamai įgyvendintos naujos SESV numatytos nuostatos 
dėl DFP, kurios buvo įgyvendinamos pirmą kartą, ypač susijusios su Parlamento 
vaidmeniu ir prerogatyvomis;

3. apgailestauja dėl to, kad Taryba manė, jog 2013 m. vasario 8 d. Europos Vadovų Tarybos 
išvados Tarybos derybininkams yra įpareigojančios; pabrėžia, kad Europos Vadovų 
Tarybos išvados apėmė taip pat elementus, priskiriamus įprastos teisėkūros procedūros 
sričiai, kaip antai detalūs lėšų skyrimo kriterijai, finansiniai paketai pagal programas ar 
lėšų gavėjus, taip pat savo nuožiūra skiriami finansiniai asignavimai, kuriais 
koreguojamos nacionalinės įplaukos iš Sąjungos biudžeto;

4. be to, apgailestauja, kad per pastaruosius kelerius metus vykdytas aktyvus EP delegacijos 
ir kitą laikotarpį Tarybai pirmininkausiančios šalies bendravimas ir susitikimai neturėjo 
jokios įtakos derybų esmei, tvarkaraščiui ar turiniui, ar Tarybos pozicijai, įskaitant dėl 
poreikio atskirti DFP susitarimo teisėkūros aspektus nuo biudžeto aspektų;

5. daro išvadą, kad, atsižvelgiant į SESV 312 straipsnio 5 dalį, ateityje reikėtų nustatyti 
alternatyvią darbo tvarką, skirtą DFP priėmimui palengvinti, užtikrinant, kad būtų visiškai 
paisoma pagal SESV Parlamentui suteiktų teisėkūros ir biudžetinių įgaliojimų, kad Taryba 
derybose iš tiesų aptartų taip pat visas vadinamąsias su DFP susijusio teisinio pagrindo 
dalis ir kad Europos Vadovų Taryba liautųsi veikusi kaip teisės aktų leidėjas, nes tai 
pažeidžia SESV nuostatas;

6. ragina Biudžeto komitetą, bendradarbiaujant su Konstitucinių reikalų komitetu, padaryti 
reikiamas išvadas ir laiku, prieš 2016 m. peržiūrą ir (arba) peržiūros pasiūlymus, pateikti 
naujus pasiūlymus dėl tokių derybų sąlygų siekiant užtikrinti demokratišką ir skaidrų viso 
biudžeto sudarymo proceso pobūdį.


