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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu susitikimu dėl 2012 m. biudžeto projekto
(2011/2019(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2012 finansinių metų biudžeto projektą, kurį Komisija patvirtino 2011 m. 
balandžio 20 d. (SEC(2011)0498), 

– atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (toliau –
TIS)1,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl bendrų 2012 m. biudžeto sudarymo 
procedūros gairių2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 15 d. Tarybos išvadas dėl 2012 m. biudžeto sudarymo 
procedūros gairių,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių II antraštinės dalies 7 skyrių,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir į ............. komitetų nuomones (A7–
0000/2011),

A. kadangi 2012 m. biudžeto sudarymo procedūra – tai antra procedūra, vykdoma remiantis 
Lisabonos sutartimi, ir daug ko galima pasimokyti iš patirties, įgytos praėjusiais metais;

B. kadangi trišalis susitikimas, kuris vyks liepos mėn., turėtų būti galimybė abiems biudžeto 
valdymo institucijoms aptarti jų nustatytus prioritetus, susijusius su metiniu 2012 m. 
biudžetu, ir rasti bendrą susitarimo pagrindą prieš prasidedant svarstymams šiose 
institucijose;

C. kadangi ES Tarybai pirmininkausianti Lenkija ir pirmininkaujanti Vengrija viešai 
įsipareigojo vykdyti atvirą, konstruktyvų ir politinį dialogą su EP biudžeto klausimais;

D. kadangi todėl tikimasi, kad visa Taryba vykdant procedūrą veiks kaip patikimas politinis 
partneris ir vengs pasirenkamo ar grynai matematinio biudžeto eilutėse numatytų sumų 
mažinimo;

2012 m. biudžeto projektas. Bendrasis įvertinimas

1. primena, kad savo 2011 m. kovo 24 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijai „Europa 2020“ 2012 m. ES biudžeto strategijoje 
skyrė pagrindinį dėmesį, kad Sąjunga galėtų išsivaduoti iš dabartinės ekonomikos ir 

                                               
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0114.
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socialinės krizės;

2. primena, kad darbo vietų ir aukštos kokybės užimtumo skatinimas įgyvendinant septynias 
strategijos „Europa 2020“ pavyzdines iniciatyvas – tai tikslas, kuriam bendrai pritaria 
visos 27 ES valstybės narės; primena, kad įgyvendinant šią strategiją iki 2020 m. reikės 
didelių į ateitį orientuotų investicijų, kurių suma, kaip numatoma Komisijos komunikate 
„ES biudžeto peržiūra“1, bus ne mažesnė kaip 1 800 mlrd. eurų; todėl pabrėžia, kad dabar 
reikia atlikti būtinas investicijas į švietimą, žinių visuomenės rėmimą, mokslinius tyrimus 
ir plėtrą, inovacijas, MVĮ, ekologiškas ir naujas technologijas ir kad negalima ilgiau 
atidėlioti; 

3. atsižvelgdamas į tai, yra labai susirūpinęs, kad valstybėse narėse itin sumažėjo valstybinės 
investicijos tam tikrose minėtose srityse, ir yra tvirtai įsitikinęs, kad ši tendencija turi būti 
pakeista, jei visoje ES norima įgyvendinti strategiją „ES 2020“; mano, kad ES biudžetas 
turi būti priemonė, padedanti valstybėms narėms vykdyti atsigavimo politiką, skatinant ir 
remiant nacionalines investicijas, kurios intensyvintų augimą ir užimtumą; pabrėžia, kad 
tai visapusiškai atitinka Europos semestro, kuris kaip naujas Europos ekonominės 
valdysenos mechanizmas padeda sustiprinti ES ir nacionalinių biudžetų suderinamumą, 
sąveiką ir papildomumą siekiant bendrai sutartų strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
dinamiką;

4. pastebi, kad 2012 m. ES biudžeto projekte (BP), kurį pasiūlė Komisija, numatyta 147 435 
mln. eurų įsipareigojimų asignavimų (ĮA) (146 676 mln. eurų neįskaitant Europos 
globalizacijos fondo (EGF) ir Neatidėliotinos pagalbos rezervo (NPR) ir 132 738 mln. 
eurų mokėjimų asignavimų (MA); pažymi, kad šios sumos atitinkamai sudaro 1,12 % ir 
1,01 % ES prognozuotų bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) 2012 m., ir pabrėžia, kad šis 
santykis 2011 m. ir 2012 m. yra gana stabilus, kai tuo tarpu Komisija nustatė, kad BNP 
augimas 2012 m. bus ne mažesnis nei +3,6 % (dabartinėmis kainomis); 

5. nurodo, kad jei ES biudžetas turi paremti valstybių narių bendrai dedamas pastangas 
ekonominių sunkumų laikais, tai šios pastangos turi būti atitinkamos atsižvelgiant į dydį, 
tam tikras savybes ir realų ekonominį poveikį; primena Tarybai, kad pagal ES Sutarties 
nuostatas ES biudžetas negali būti deficitinis ir kad biudžeto lėšų mažinimas, atsižvelgiant 
į jo ribotą dydį, neturės didelio ilgalaikio poveikio sprendžiant skubų susidariusio 
nacionalinių biudžetų deficito, kuris 2009 m. imant visą ES siekė 801 mlrd. eurų, 
klausimą;

6. pastebi, kad nustatyta, jog 2011 m. ES 27 valstybių narių metinė infliacija bus 2,7 %, o tai 
reiškia, kad siūlomas nominalus 2012 m. įsipareigojimų asignavimų pasididinimas 3,7 % 
ir mokėjimų asignavimų padidinimas 4,9 %, palyginti su 2011 m. biudžetu, realiai siekia 
1 % ir 2,2 %; nurodo, kad kelios valstybės narės planuoja didinti nacionalinius biudžetus 
daugiau nei Europos Komisija siūlo didinti ES biudžetą;

7. pabrėžia, kad siūlomos 2012 m. ES metinio biudžeto sumos dera su 2007–2013 m. 
daugiametėje finansinėje programoje (DFP) numatytomis išlaidomis; pažymi, kad todėl 
bet koks lėšų didinimas (ar mažinimas), palyginti su 2011 m. biudžetu, turi būti 
vertinamas atsižvelgiant į jo poveikį įgyvendinant daugiametes programas;  pabrėžia, kad 

                                               
1 COM(2010) 0700.
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tai su instituciniu patikimumu ir ES projekto nuoseklumu susijęs klausimas, kadangi ES 
atsakomybė ir įsipareigojimai nuolat didėja; todėl labai apgailestauja, kad Komisija 
nepasiūlė numatyti tikslingus ir matomus finansinius pajėgumus remiantis įsigaliojusia 
Lisabonos sutartimi ES lygmeniui priskiriamose politikos ir naujose kompetencijos 
srityse;

8. pastebi, kad pagal 2012 m. biudžeto projektą numatyta bendra 1 603 mln. eurų 
įsipareigojimų asignavimų marža atsižvelgiant į sutartą 2012 m. viršutinę ribą, nurodytą 
daugiametėje finansinėje programoje; yra pasiryžęs visapusiškai pasinaudoti  šia turima 
marža ir prireikus kitomis lanksčiomis priemonėmis, numatytomis tarpinstituciniame 
susitarime, kad paremtų ir sustiprintų tam tikrus siekiamus politinius tikslus;  tikisi 
visapusiško Tarybos bendradarbiavimo, susijusios su naudojimusi šiomis priemonėmis;

9. primena, kad pirmasis diskusijų biudžeto prioritetų klausimais raundas Parlamente jau  
įvyko pagrindinei pranešėjai, atsakingai už 2012 m. biudžetą, vykdant išsamias 
konsultacijas su specialiaisiais komitetais; pabrėžia, kad dabar procesas turi būti 
konkretizuojamas kiekviename komitete, atsižvelgiant į jo kompetencijos sritį, kad būtų 
galima nustatyti teigiamus ir neigiamus 2012 m. biudžeto prioritetus;

10. atsižvelgia į tai, jog Komisija nustatė, kad bendrai 2012 m. biudžeto projekte numatytų 
43,5 % lėšų (įsipareigojimų asignavimai) padeda siekti strategijos „ES 2020“ tikslų; 
patvirtina, kad Komisijos nustatyti prioritetai atrodo sutampa su Parlamento prioritetais, 
apibrėžtais jo rezoliucijoje dėl 2012 m. biudžeto sudarymo gairių; vis dėlto yra pasiryžęs 
toliau analizuoti šiuos skaičius visapusiškai įtraukdamas visus savo specialiuosius 
komitetus;

11. mano, kad įgyvendinat strategiją „ES 2020“ taip pat paraleliai reikėtų užtikrinti, kad 2012 
m. biudžete būtų numatyti atitinkamo lygio asignavimai, kad būtų galima garantuoti ES 
politikos tęstinumą ir pasiekti ES tikslus; visų pirma pabrėžia, jog reikia sudaryti galimybę 
ES prisiimti pasaulinio masto atsakomybę, ypač atsižvelgiant į prasidėjusį arabų pavasarį 
ir neramumus Artimuosiuose Rytuose;

12. pastebi, kad Komisija pirmą kartą pabandė nustatyti neigiamus prioritetus ir sutaupyti lėšų 
tam tikrose politikos srityse, palyginti su tuo, kas iš pradžių buvo numatyta finansinio 
programavimo dokumente, ir visų pirma tose srityse, kuriose pastaruoju metu pasiekta 
prastų rezultatų ir kurios pasižymėjo nedideliais įgyvendinimo rodikliais; prašo Komisijos 
pateikti papildomą informaciją, patvirtinančią jos vertinimus; taip pat pažymi, kad 
Komisija dažnai nukrypsta nuo preliminaraus finansinio programavimo dokumento, 
pateikto 2011 m. sausio mėn., o taip nebuvo ankstesniais metais; yra pasiryžęs toliau 
tikrinti ir analizuoti šiuos pasiūlymus prieš jų patvirtinimą;

13. pažymi, kad mokėjimų asignavimus siūloma padidinti 4,9 % , palyginti su 2011 m; yra 
įsitikinęs, kad Komisija siūlo šiuos skaičius remdamasi išsamia ir kritiška valstybių narių, 
kurios pačios bendrai valdo 80 % ES biudžeto, pateiktų prognozių analize; pažymi, kad šis
didinimas didžiąja dalimi susijęs su teisėtais poreikiais, atsirandančiais vykdant 7-ąją 
mokslinių tyrimų programą ir naudojantis struktūriniais ir Sanglaudos fondais; yra 
įsitikinęs, kad siūlomas mokėjimų lygis tėra minimumas, reikalingas ES teisiniams 
įsipareigojimams, kurie buvo prisiimti praėjusiais metais, įvykdyti, ir kad ES privalo 
laikytis teisinių reikalavimų, susijusių su šiais įsipareigojimais; todėl aktyviai ragina 
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Tarybą susilaikyti ir nemažinti siūlomo mokėjimų lygio;

14. pastebi, kad visgi bendra mokėjimų asignavimų marža pagal daugiametėje finansinėje 
programoje numatytą viršutinę ribą išlieka gana didelė, t. y. 8 815 mln. eurų; pabrėžia, kad 
jei būtų mažinama taip, kad sumažėtų Komisijos pasiūlytos sumos, atitinkamai pablogėtų 
padėtis, susijusi su būtinybe skubiai sumažinti precedento neturintį didelį neįvykdytų 
įsipareigojimų kiekį ir užtikrinti teisingą ES politikos ir programų įgyvendinimą;

1a išlaidų kategorija

15. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 2012 m. biudžeto projekte padidinti įsipareigojimų 
asignavimus 12,6 % (iki 15 223 mln. eurų) ir mokėjimų asignavimus 8,1 % (iki 12 566 
mln. eurų), palyginti su 2011 m. biudžetu, kadangi 1a išlaidų kategorija yra pagrindinė 
DFP išlaidų kategorija siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, nes joje numatytomis 
lėšomis tiesiogiai ar netiesiogiai prisidedama finansuojant penkis jos pagrindinius tikslus 
ir septynias pavyzdines iniciatyvas;

16. vis dėlto apgailestauja, kad pagal šią išlaidų kategoriją 2012 m. numatytų lėšų didinimas 
daugeliu atvejų susijęs tik su bendrų metinių sumų, dėl kurių sutarė Parlamentas ir Taryba, 
kai buvo tvirtinamos šios programos ir veiksmai, metiniu paskirstymu; pabrėžia, kad 
bendrai Komisija nesiūlo skatinti (išskyrus tai, kas buvo iš pradžių suplanuota) paramos 
investicijoms, kurios skubiai reikalingos, kad būtų galima įgyvendinti septynias 
pavyzdines iniciatyvas, ir pažymi, kad ji, deja, linkusi būtiną bendrų finansinių pastangų 
didinimą nukelti į daugiametę finansinę programą po 2013 m.; įsitikinęs, kad toks požiūris 
gali labai trukdyti pasiekti pagrindinių tikslų iki 2020 m.;

17. pabrėžia, kad pagal 2012 m. biudžeto projektą ir atnaujintą 2013 m. programavimo 
dokumentą bendra iki 2013 m. pagrindinėms programoms įgyvendinant strategiją 
„ES 2020“, pvz., 7-ajai EB bendrajai mokslinių tyrimų programai (EB 7BP), kovos su 
tarša priemonėms, programoms MARCO POLO II, PROGRESS, GALILEO ir GMES, 
numatyta suma bus mažesnė nei orientacinė suma, dėl kurios sutarė Parlamentas ir 
Taryba, kai šios programos buvo priimtos, tačiau pažymi, kad orientacinės sumos bus kiek 
viršytos vykdant šias strategijai „Europa 2020“ svarbias programas: konkurencingumo ir 
inovacijų bendrąją programą, transeuropinio transporto tinklo projektą, transeuropinį 
energetikos tinklo projektą, programą „Erasmus Mundus“ ir Mokymosi visą gyvenimą 
programą; visgi apgailestauja, siūlomas lėšų didinimas nesiekia tarpinstitucinio susitarimo 
37 punkte numatytos teisėtos lanksčios 5 % normos;

18. be to, pažymi, kad didelė nominalaus padidinimo pagal 2012 m. biudžeto projekto 1a 
išlaidų kategoriją dalis, palyginti su  2011 m. biudžetu, susijusi su papildomomis lėšomis 
– 750 mln. eurų (mokėjimų asignavimai), kurių reikia ITER projektui 2012 m. ir iš kurių 
650 mln. eurų iš tiesų yra papildomi, o 100 mln. eurų gauti perskirstant visas EB 7BP 
biudžeto eilučių lėšas; ryžtingai pakartoja, jog prieštarauja bet kokiam EB 7BP lėšų 
perskirstymui, nes tuomet būtų itin sumažinti jos įnašai siekiant pagrindinių strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir įgyvendinant pavyzdines iniciatyvas;

19. primena, kad norint finansuoti ITER projektą reikės, kad biudžeto valdymo institucija 
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pritartų paraleliniam Komisijos pasiūlymui1, pagal kurį iš dalies keičiama 2007–2013 m. 
DFP ir siūloma projektui ITER 2012 m. ir 2013 m. trūkstamus 1 300 mln. eurų finansuoti 
naudojant esamas ir nepanaudotas 2007–1013 m. DFP numatytas 2011 m. 2 ir 5 išlaidų 
kategorijos maržas, taigi iš viso 840 mln. eurų, ir 2012 m. ir 2013 m. perskirstyti 460 mln. 
eurų iš EB 7BP numatytų lėšų; nurodo, jog yra pasiruošęs pradėti derybas su Taryba 
siekiant iš dalies pakeisti Komisijos pasiūlymą pasinaudojant įvairiomis priemonėmis, 
nurodytomis galiojančiame 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime; 

20. susirūpinęs pažymi, kad be to, kad siūloma ITER projektui perskirti 100 mln. eurų, EB 
7BP lėšos papildomai sumažinamos 64 mln. eurų, palyginti finansinio programavimo 
dokumentu; apgailestauja, kad Komisija veiklos išlaidoms, susijusioms su EB 7BP, 
padengti nesiūlo panaudoti visų lėšų, kurios 2012 m. bus sutaupytos (iš viso 190 mln. 
eurų) naujai įvertinus personalo poreikius ir sumažinus finansinius įnašus į kai kurias 
bendras įmones; 

21. todėl nurodo, jog reikia pagerinti su tvaria energija susijusių prioritetų, energijos 
saugojimo technologijų ir kitų prioritetų, kurių siekiama pagal strateginį energetikos 
technologijų planą, taip pat energijos vartojimo efektyvumo finansavimo sąlygas, nes šie 
dalykai labai svarbūs siekiant įveikti ekonominius, energetinius ir su klimatu susijusius 
iššūkius; yra įsitikinęs, kad aiškūs tikslai, susiję su tvaria energetikos politika ir energijos 
vartojimo efektyvumu, gali užtikrinti išlaidų atžvilgiu efektyvius sprendimus, kurie būtų 
naudingi visos Europos ekonomikai; taip pat pažymi, kad vykdant 2012 m. biudžeto 
sudarymo procedūrą reikėtų ištirti kitus papildomus investicijų skatinimo ir paramos 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms būdus, pvz., rizikos pasidalijimo finansinę 
priemonę; 

22. apgailestauja, kad pagal 2012 m. biudžeto projektą ribotai padidinus, palyginti su 2011 m. 
biudžetu, programai PROGRESS numatytas lėšas, Komisija negalės laikotarpiui nuo 2011 
m. iki 2013 m. vėl skirti 20 mln. eurų, kaip įsipareigojo 2010 m., kad iš dalies 
kompensuotų mikrofinansų priemonei iš programos PROGRESS perskirtas lėšas; 
primena, kad programa PROGRESS – tai ypač svarbi strategijos „Europa 2020“ dalis, 
kadangi pagal ją prisidedama vykdant dvi pavyzdines iniciatyvas „Europos kovos su 
skurdu planas“ ir  „Judus jaunimas“; 

23. palankiai vertina, kad padidintas (+ EUR 5,7 mln. eurų) bendras įsipareigojimų 
asignavimų konkurencingumo ir inovacijų bendrajai programai lygis, palyginti su tuo, kas 
buvo numatyta iš pradžių; tikisi, kad dėl šio lėšų padidinimo pagerės MVĮ galimybės 
pasinaudoti šia programa ir bus kuriamos konkrečios programos ir naujoviški finansiniai 
mechanizmai; 

24. pabrėžia, kad investicijos į tarpvalstybinį transportą, ypač į TEN-T programą, padedančios 
gerinti tarptautinio ir įvairiarūšio transporto jungtis ir kartu skatinančios ekonominį 
vystymąsi ir užimtumą, turi pridėtinę Europos lygmens vertę; primena, kad TEN-T 
programai tradiciškai skiriama per mažai lėšų ir ragina šiam tikslui sutelkti daugiau lėšų, 
taip pat pasinaudojant alternatyviais finansavimo šaltiniais, pvz., viešojo ir privačiojo 
sektorių partneryste, ir kitomis finansavimo priemonėmis;

                                               
1 COM(2011)0226.
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25. mano, kad atsižvelgiant į didelę Europos lygmens pridėtinę vertę, 2012 m. reikėtų toliau 
remti Mokymosi visą gyvenimą programą ir didinti šią paramą, kadangi ją vykdant labai 
prisidedama įgyvendinant iniciatyvą „Judus jaunimas“; visų pirma pabrėžia, kad 
atsižvelgiant į tai, kad vis didėja besimokančių suaugusių asmenų skaičius Europoje, 
reikėtų sustiprinti programą „Grundtvig“, kuriai šiuo metu skiriama tik 4 % Mokymosi 
visą gyvenimą programos asignavimų;

26. primena, kad didžioji dalis naujų ES kompetencijos sričių, numatytų pagal Lisabonos 
sutartį ir susijusių su energetikos, turizmo ir kosmoso sektoriais, patenka į 1a išlaidų 
kategoriją; yra nusivylęs, kad praėjus trejiems metams po Lisabonos sutarties įsigaliojimo 
Komisija nesiūlo papildomo finansavimo šiose naujose politikos srityse; pabrėžia, kad nei 
programai GALILEO ar programai GMES (tai yra dvi pagrindinės ES kosmoso 
programos) nebus skiriama papildomų lėšų iki šios DFP pabaigos ir kad programos 
GALILEO finansavimas 2012 m., palyginti su 2011 m., mažėja; pakartoja, kad reikia 
imtis konkrečių ir matomų priemonių siekiant paremti turizmą, atsižvelgiant į šio 
sektoriaus ekonominę reikšmę, nes pagal dydį ir pajamas tai yra trečią vietą užimanti 
Europos pramonės šaka, ir apgailestauja, kad Komisija nesiūlo naujo teisinio pagrindo, 
kuris pakeistų tris parengiamąsias šio sektoriaus priemones, kurios negali būti pratęstos 
2012 m.;

27. palankiai vertina Komisijos sprendimą į biudžeto projektą antrus metus iš eilės įtraukti 
mokėjimų asignavimus (50 mln. eurų) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondui (EGF); pabrėžia, kad taip ne tik užtikrinamas didesnis fondo matomumas, bet ir 
išvengiamą kitų biudžeto eilučių lėšų, numatytų kitiems tikslais ir kitokiems poreikiams, 
perkėlimo; nekantriai laukia, kol Komisija pristatys EGF reglamento laikotarpio vidurio 
peržiūrą, nes tai yra galimybė nustatyti būdus, kaip būtų galima paspartinti fondo lėšų 
mobilizavimą ir supaprastinti jo valdymo taisykles;

1b išlaidų kategorija

28. pabrėžia itin svarbų sanglaudos politikos indėlį skatinant augimą ir užimtumą bei ES 
regionų ir valstybių narių socialinę ir teritorinę sanglaudą; pažymi, kad sanglaudos 
politikai tenka svarbus vaidmuo suteikiant galimybę visiems ES regionams dalyvauti 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų ir remiant regionines investicijas, kad būtų 
galima įgyvendinti visas pavyzdines iniciatyvas; mano, kad atitinkamai sanglaudos 
politika, išsaugant jos perskirstomąjį pobūdį ir pagal ją toliau siekiant tikslo mažinti 
regioninius skirtumus, toliau turi būti įgyvendinama ES mastu ir matoma ES regionams ir 
piliečiams;

29. pažymi, kad vertinama, jog bendros išlaidos pagal 1b išlaidų kategoriją sudaro 52 739 
mln. eurų įsipareigojimų asignavimais, o tai reiškia 3,4 %  padidėjimą, palyginti su 2011 
m., ir kad tai visiškai dera su asignavimais, numatytais 2007–2013 m. DFP, atsižvelgus į 
tam tikrus neseniai 2010 m. padarytus pataisymus kelių valstybių narių labui; pažymi, kad 
esama marža (22,1 mln. eurų) atsižvelgiant į viršutinę ribą didžia dalimi susidarė iš 
techninės pagalbos asignavimų ir sudaro tik 0,04 % visų pagal šią išlaidų kategoriją 
numatytų asignavimų;  

30. palankiai vertina, kad 2012 m. siūloma 8,4 % , palyginti su 2011 m., iki 45 134 mln. eurų 
padidinti mokėjimų asignavimus, ir yra įsitikinęs, kad šis padidinimas padės greitai 
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reikiamai įgyvendinti programas po to, kai jos buvo lėtai pradėtos 2007–2013 m. periodo 
pradžioje; pabrėžia, kad šis lėšų padidinimas taip pat turėtų patenkinti papildomus 
mokėjimo poreikius, atsiradusius dėl su neseniai įvykusių teisėkūros pokyčių, visų 
valdymo ir kontrolės sistemų patvirtinimo ir užbaigus 2000–2006 m. programas;

31. todėl pabrėžia, kad šis mokėjimų lygis tėra minimumas ir visiškai atitinka realaus biudžeto 
sudarymo nuostatas, tinkamai atsižvelgus į bendrą mokėjimo planą per visą laikotarpį, 
esamas valstybių narių prognozes, susijusias su mokėjimų prašymais, kurie turi būti 
siunčiami Komisijai, ir poreikį užpildyti įsipareigojimų ir mokėjimų spragą; pabrėžia, kad 
šie grynųjų pinigų srautai taip pat padės paspartinti Europos ekonomikos atgaivinimą ir 
įgyventi strategiją „Europa 2020“ regionuose; todėl griežtai prieštaraus bet  kokiam 
mokėjimų lygio, lyginant su Komisijos pasiūlytu biudžeto projektu, mažinimui, visų 
pirma atsižvelgiant į Tarybos  2011 m. pradžioje parodytą nenorą laikytis savo formalaus 
2010 m. gruodžio mėn. duoto įsipareigojimo prireikus numatyti naujų asignavimų;

32. prašo Komisijos toliau glaudžiai bendradarbiauti su tomis valstybėmis narėmis, kurios 
įsisavina mažai lėšų, siekiant toliau gerinti padėtį panaudojant lėšas vietoje; todėl ragina 
toliau skatinti abipusį mokymąsi, keitimąsi gerąją praktiką ir administracinių gebėjimų 
stiprinimą tam tikrose valstybėse narėse;

33. prašo Komisijos taip pat toliau svarstyti, kaip pertvarkyti sudėtingą ES ir (arba) 
nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų taisyklių ir reikalavimų sistemą, siekiant daugiau 
dėmesio skirti tam, kad būtų pasiekta rezultatų, ir, nepažeidžiant pagrindinių skaidrumo, 
atskaitomybės ir patikimo finansų valdymo principų, mažiau dėmesio – teisėtumui ir 
taisyklingumui;

2 išlaidų kategorija

34. pažymi, kad pagal 2012 m. biudžeto projektą siūloma padidinti įsipareigojimų 
asignavimus 2,6 % iki 60 158 mln. eurų ir mokėjimų asignavimus 2,8 % iki 57 948 mln. 
eurų, palyginti su 2011 m. biudžetu;  pabrėžia, kad šis lėšų didinimas neviršija Komisijos 
siūlomo viso biudžeto lėšų didinimo;

35. pastebi, kad lėšos, kaip minėta, didinamos visų pirma dėl to, kadangi palaipsniui 
pradedami vykdyti tiesioginiai mokėjimai naujoms valstybėms narėms ir esama 
papildomų kaimo plėtros poreikių; pabrėžia, kad intervencijos į rinką, palyginti su 2011 
m. biudžetu, išlieka beveik nepakitusios, bet svyruojančios kainos ir tam tikrų rinkų 
nestabilumas ir toliau veikia žemės ūkio sektorių;

36. pažymi, kad tradiciniame su žemės ūkiu susijusiame taisomajame rašte, kuris turi būti 
pateiktas 2011 m. rudenį, bus pakoreguota esama sąmata atsižvelgiant į tikslesnį realių 
poreikių įvertinimą; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į galutinių esamų asignuotųjų 
įplaukų 2012 m. lygį (atitikties patvirtinimo koregavimas, pažeidimai ir papildomas pieno 
mokestis), nuo kurio gali priklausyti naujų 2012 m. biudžeto asignavimų, kurie turi būti 
patvirtinti, apimtis; vertina, kad esamos maržos (651 6 mln. eurų) turėtų pakakti 
poreikiams patenkinti pagal šią išlaidų kategoriją, jei nesusidarys nenumatytų aplinkybių;

37. pabrėžia, kad per pastaruosius kelis metus biudžeto valdymo institucija dėl tam tikrų 
aplinkybių galėjo pasinaudoti nepaskirstytomis lėšomis (marža), turimomis atsižvelgiant į 
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šios išlaidų kategorijos viršutinę ribą, ir pasiekti bendrą susitarimą dėl metinių biudžetų 
remdamasi tarpinstitucinio susitarimo 23 punktu;

38. pritaria, kad toliau būtų remiamos programos, susijusios vaisių vartojimo skatinimu 
mokyklose, ir paramos skurstantiems asmenims programa; bet apgailestauja, kad 
sumažinti biudžeto asignavimai pieno mokykloms projektui, ir yra susirūpinęs, kad 
sumažintos lėšos, skirtos veterinarinėms ir fitosanitarinėms priemonėms;

39. pabrėžia, kad dalis išlaidų pagal 2 išlaidų kategoriją yra svarbios norint pasiekti strategijos 
„Europa 2020“ tikslų; pabrėžia, kad pagrindinių šios strategijos tikslų – augimo ir 
užimtumo – siekiama taip pat vykdant kaimo plėtros programas; mano, kad veiksmai 
klimato srityje ir aprūpinimas maistu yra du pagrindiniai BŽŪP iššūkiai; todėl ragina, kad 
BŽŪP būtų ekologiškesnė ir taip pat padėtų įveikti didžiules su aplinkosauga susijusias 
problemas, iškilusias ES, įskaitant vandens taršą; todėl taip pat palankiai vertina 
programai LIFE+ skirtų lėšų padidinimą (+4,3 % ir +1,9 % atitinkamai įsipareigojimams 
ir mokėjimams);

40. pabrėžia, kad energijos vartojimo efektyvumas, kova su klimato kaita ir atsinaujinančios 
energijos šaltinių propagavimas yra horizontalieji prioritetai, kuriuos galima finansuoti 
pasinaudojant lėšomis, numatytomis keliose ES biudžeto išlaidų kategorijose, ir kad 
Parlamentas skirs ypatingą dėmesį atskirose biudžeto eilutėse numatytam ir bendram jų 
finansavimui; ragina Komisiją šiuos prioritetus labiau įtraukti į kitas politikos sritis, 
įskaitant ES finansinę paramą besivystančioms šalims; mano, kad labai svarbu tinkamai 
įgyvendinti su minėtomis sritimis susijusius teisės aktus, todėl prašo Komisijos atidžiai 
išanalizuoti, ar reikia papildomų lėšų siekiant rimtai įvertinti ES aplinkosaugos teisės aktų 
įgyvendinimą, ir informuoti apie tai Parlamentui; 

41. nurodo, kad toliau turėtų būti vykdomi veiksmai pagal bendrąją žuvininkystės politiką ir ji 
finansuojama, atsižvelgiant į politinę svarbą ir į tai, kad ji netrukus bus reformuojama;  
mano, kad dėl integruotos jūrų politikos finansavimo neturėtų nukentėti kiti veiksmai 
žuvininkystės srityje ir programos, priskirtos 2 išlaidų kategorijai; be to, mano, kad svarbu 
toliau stebėti Europos žvejybinio laivyno dydį;

3a išlaidų kategorija

42. pažymi, kad pagal 2012 m. biudžeto projektą, palyginti su 2011 m. biudžetu, bendrai 
padidėjo siūlomas šiai išlaidų kategorijai priskirtų veiksmų finansavimas (+17,7 % 
įsipareigojimų asignavimų, +6,8  % mokėjimų asignavimų), atsižvelgiant į padidėjusius 
ES užmojus, susijusius su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve, kaip nurodyta Lisabonos 
sutartyje ir Stokholmo programoje (2010–2014), kurią Europos Vadovų Taryba priėmė 
2009 m. gruodį;

43. pažymi, kad šis padidėjimas didžia dalimi susijęs su trimis iš keturių solidarumo ir 
imigracijos srautų valdymo programų: Išorės sienų fondu (+38 %), Europos grąžinimo 
fondu (+43 %) ir Europos trečiųjų šalių piliečių integracijos fondu (+24 %); nurodo, kad 
pagal šią išlaidų kategoriją 2012 m. numatytų lėšų didinimas didžia dalimi susijęs tik su 
bendrų metinių sumų, dėl kurių sutarė Parlamentas ir Taryba, kai buvo tvirtinamos šios 
programos ir veiksmai, metiniu paskirstymu;
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44. todėl labai abejoja, ar Komisijos pateiktas biudžeto projektas yra deramas ir aktualus 
atsakas į iššūkius, kurie šiuo metu iškilo ES, taip pat atsižvelgiant į dabartinius įvykius 
pietiniame Viduržemio jūros regione; primena, kad ryžtingai ragino pateikti deramą ir 
subalansuotą atsaką į šiuos iššūkius visapusiškai laikantis vidaus apsaugos taisyklių ir 
gerbiant žmogaus teises; visų pirma pabrėžia Europos pabėgėlių fondo vaidmenį ir 
paramą, įskaitant skubias priemones esant dideliam imigrantų antplūdžiui, ir labai 
apgailestauja, kad Komisija nepasiūlė padidinti šio fondo lėšų daugiau, nei iš pradžių 
numatyta finansinio programavimo dokumente;

45. atsižvelgia į ne kartą išsakytus Tarybos raginimus stiprinti agentūros FRONTEX veiklos 
pajėgumus ir vaidmenį; prašo Komisijos išsamiai pristatyti padarinius 2012 m. biudžetui, 
susijusius su vykstančia agentūros FRONTEX įgaliojimų peržiūra, ir aiškiai nurodyti, kaip 
valstybės narės finansiškai prisidės prie agentūros veiklos; 

46. primena, kad trečdalis 2011 m. asignavimų, numatytų sistemai SIS II, vis dar yra rezerve; 
todėl tikisi, kad Komisija pateiks aiškų ir pagrįstą patikinimą dėl įdiegimo, nes jam nesant 
2012 m. asignavimai turėtų būti paskirti alternatyviems tikslams;

3b išlaidų kategorija

47. primena, kad 3b išlaidų kategorija, norsi ji yra mažiausia pagal skiriamus asignavimus, 
apima Europos piliečiams ypač svarbias sritis, kaip antai jaunimo, švietimo ir kultūros 
programas, visuomenės sveikatą, vartotojų apsaugą, civilinės saugos priemones ir 
komunikacijos politiką; 

48. labai apgailestauja, kad pagal šią išlaidų kategoriją trečius metus iš eilės apskritai skiriama 
mažiau asignavimų, t. y. skiriama 0,1 % mažiau įsipareigojimų asignavimų (683,5 mln. 
eurų) ir 0,3 % mažiau mokėjimų asignavimų (645,7 mln. eurų), palyginti su 2011 m. 
biudžetu (neskaitant ES Solidarumo fondo), ir paliekama 15,5 mln. eurų marža;

49. mano, kad programoms ir veiksmams, prisikirtiems šiai išlaidų kategorijai, tenka svarbus 
vaidmuo siekiant strategijos „Europa 2020“ pagrindinių tikslų ir įgyvendinant pavyzdines 
iniciatyvas; pakartoja, kad švietimas, mokymai ir kultūra teikia ekonominę naudą, nes 
prisideda prie ekonominio užimtumo ir darbo vietų kūrimo ir yra parama plėtojant aktyvų 
pilietiškumą;

50. pabrėžia, kad labai nedidelė turima marža suteiks ribotas galimybes siūlyti naujus 
veiksmus ar priimti sprendimus padidinti piliečiams tiesiogiai svarbių prioritetų 
finansavimą; 

51. palankia vertina Komisijos užmojus siūlyti padidinti 2012 m. 8 mln. eurų, palyginti su 
pradiniu finansinio programavimo dokumentu, asignavimus programai „Veiklus 
jaunimas“ (2012 m. numatoma 134,6 mln. eurų), ir pabrėžia, kad ši programa yra viena 
pagrindinių pavyzdinės iniciatyvos „Judus jaunimas“ priemonių ir pagal ją teikiama 
parama neformaliam mokymui ir plėtojamas aktyvus jaunimo pilietiškumas; 

52. apgailestauja, kad panašūs veiksmai nesiūlomi kalbant apie programas MEDIA ir 
„Kultūra 2007“, nors jos labai prisideda prie Europos kultūros turtingumo ir įvairovės ir 
pagal jas remiami veiksmai, kurių nefinansuotų vien tik valstybės narės;
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53. yra nustebęs, kad Komisija 2012 m. biudžeto projekte nepasiūlė jokių konkrečių sporto 
programų, nors pagal Lisabonos sutartį šioje srityje Sąjungai dabar tenka visapusiška 
kompetencija;  mano, kad toks požiūris dar todėl kelia nuostabą, kadangi 2009 m., 2010 m 
ir 2011 m. biudžete buvo skirta lėšų, nors ir ribotų;

54. apgailestauja, kad sumažėjo civilinės saugos finansinės priemonės finansavimas, palyginti 
su finansinio programavimo dokumentu (-1,8  mln. eurų), ir prašo Komisijos plačiau 
paaiškinti, kodėl finansavimas sumažintas, atsižvelgiant į tai, kad civilinė saiga yra nauja 
ES kompetencijos sritis;

4 išlaidų kategorija

55. pažymi, kad 2012 m. biudžeto projekte prašomi įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai 
padidėjo, palyginti su 2011 m. biudžetu, 2,9 % ir 0,8 % – atitinkamai iki 9 009,3 
ir 7 293,7 mln. eurų (atsižvelgiant į Neatidėliotinos pagalbos rezervą); nurodo, kad šis lėšų 
didinimas neviršija Komisijos siūlomo viso biudžeto lėšų didinimo;

56. yra tvirtai įsitikinęs, kad reikia dėti ypatingas ir konkrečias pastangas siekiant optimaliai ir 
koordinuotai pasinaudoti visomis esamomis Europos lygmens priemonėmis (ne tik 
finansiniais ES biudžete numatytais paketais, bet taip pat EIB, ERPB ir kt. valdomomis 
priemonėmis) ir valstybių narių veiksmais; pabrėžia, kad turi būti pagerintas lankstumas 
planuojant ir įgyvendinant ES priemones, kad būtų galima užtikrinti deramą ir veiksmingą 
atsaką ištikus politinei ir humanitarinei krizei trečiosiose šalyse, tačiau tai neturi vykti 
ilgalaikių politinių įsipareigojimų ir prioritetų sąskaita;

57. mano, kad ES pareiga yra deramai ir visapusiškai reaguoti į pastaruosius politinius įvykius 
Viduržemio jūros regiono kaimyninėse šalyse ir suteikti paramą ir pagalbą judėjimams, 
kovojantiems už demokratines vertybes ir už tai, kad būtų sukurta teisinė valstybė;  
pakartoja, kad finansinės pagalbos didinimas šioms šalims neturi vykti su Rytų Europos 
kaimyninėmis šalimis susijusių prioritetų ir joms skirtų priemonių sąskaita, 

58. todėl yra labai susirūpinęs, kad siūlomos 4 išlaidų kategorijos maržos (246,7 mln. eurų), 
nors ji daug didesnė nei numatyta 2011 m. sausio mėn. atnaujintame finansinio 
programavimo dokumente (132,2 mln. eurų) gali nepakakti, kad būtų galima patenkinti 
didėjančius su 4 išlaidų kategorija susijusius poreikius, kadangi, atrodo, jog 
vadovaujamasi tuo, kad mažinamos kai kurių svarbių ES programų lėšos; yra pasiryžęs 
toliau tikrinti ir analizuoti šio lėšų mažinimo poveikį;

59. primena, kad Parlamentas ir Taryba dar nesutarė dėl papildomų prekybos bananais 
priemonių ir bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis 
šalimis (ICI+) teisinio pagrindo ir kad šis susitarimas turės poveikio 2012 m. biudžeto 
asignavimams;
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60. todėl prašo Komisijos savo būsimajame taisomajame rašte neapsiriboti Europos 
kaimynystės politikos peržiūros poveikiu biudžetui, bet taip pat aptarti, jei reikia, 
atsižvelgiant į galimybę pasinaudoti visomis tarpinstituciniame susitarime numatytomis 
priemonėmis, kitus neišspręstus klausimus ir poreikius, įskaitant Palestinos ir Tautų 
pagalbos ir darbų agentūros (angl. UNRWA) finansavimą, kuris sumažėjo, palyginti su 
2011 m. biudžetu, 100 mln. eurų, siekiant maksimaliai padidinti ES pagalbos poveikį 
pasaulyje;

61. apgailestauja, kad mažinamos, palyginti su 2011 m. biudžetu, Pasirengimo narystei 
pagalbos priemonės lėšos, kurias planuota didinti, nuo 139 mln. eurų iki net 79 mln. eurų; 

62. pažymi, kad 51,8 mln. eurų siūloma didinti Aplinkos ir tausaus gamtos išteklių valdymo 
programos, vykdomos remiantis Vystomojo bendradarbiavimo priemone (VPB), 
finansavimą, palyginti su finansinio programavimo dokumentu, siekiant, kad kuo skubiau 
būtų pradėti kovos su klimato kaita veiksmai; ryžtingai prieštarauja tolesniam lėšų 
mažinimui (sumažintos Vystomojo bendradarbiavimo priemonės geografinių programų 
lėšos), kuris bendrai sudaro 78 mln. eurų, nes tai nesuderinama su ES pastangomis, 
dedamomis siekiant prisidėti prie Tūkstantmečio vystymosi tikslų siekio, ir trukdo laikytis 
ES aukščiausio lygio įsipareigojimo užtikrinti, kad iki 2015 m. vystomajam 
bendradarbiavimui būtų skiriama 0,7 % BNP;

63. primena, kad ryžtingai nepritars kitos biudžeto valdymo institucijos sisteminiam, beveik 
automatiniam ir kartais neapgalvotam administracinėms išlaidoms skirtų lėšų, numatytų  4 
išlaidų kategorijoje, mažinimui vien tik asignavimų mažinimo tikslu, nes tuomet ES 
neturėtų lėšų programoms deramai ir veiksmingai įgyvendinti;

5 išlaidų kategorija

64. pažymi, kad nustatyta, jog visų institucijų bendros administracinės išlaidos sudaro 
8 281 mln. eurų, t. y. jos padidėjo 1,3 % , palyginti su 2011 m. ,o marža yra 472,5 mln. 
eurų;

65. atkreipia dėmesį į 2011 m. vasario 3 d. už finansinį programavimą ir biudžetą atsakingo 
Komisijos nario laišką, kuriame įsipareigojama 5 išlaidų kategorijos lėšas padidinti ne 
daugiau nei 1 % ir nepriimti naujo personalo, palyginti su 2011 m., ir visos institucijos 
raginamos vadovautis tokiu pačiu požiūriu planuojant savo biudžetą;

66. pastebi, kad Komisija, Taryba, Audito Rūmai, ombudsmenas ir duomenų apsaugos 
pareigūnas atsižvelgė į šį prašymą; pabrėžia, kad jis išsamiai išnagrinės kitų institucijų 
sąmatas, inter alia, atsižvelgdamas į papildomus poreikius ir veiklą, susijusius su 
įsigaliojusia Lisabonos sutartimi;

67. pripažįsta dideles Komisijas pastangas, dedamas siekiant nominaliai įšaldyti savo 
administracines išlaidas; pažymi, kad tai buvo galima padaryti kompensuojant 
padidintomis lėšomis, skirtomis statutiniams ir sutartiniams įsipareigojimams, itin 
sumažintas kitas administracines išlaidas; visgi yra susirūpinęs dėl minėto lėšų 
sumažinimo, pvz., mokymams (-11 %) ir leidiniams (-17 % ir -2,1 % Leidinių biurui);
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68. pabrėžia, kad bet koks tolesnis 2012 m. III skirsnio administracinių asignavimų, įskaitant 
administracinės paramos išlaidų eilutėse (buvusios BA eilutės) numatytas lėšas, 
mažinimas gali turėti neigiamo poveikio vykdant programas, ypač atsižvelgiant į naujas 
ES užduotis įsigaliojus Lisabonos sutarčiai; reikalauja, kad lėšos, sutaupytos sumažinus 
administracinės paramos išlaidas, liktų atitinkamų programų finansiniuose paketuose, kad 
būtų galima užtikrinti geresnį priemonių taikymą vietoje; be to pabrėžia, kad tol, kol ES 
kompetencija toliau didėja, ši tendencija gali būti netvari ilguoju laikotarpiu ir gali 
neigiamai veikti greitą, reglamentuotą ir veiksmingą ES veiksmų ir programų vykdymą;

69. pripažįsta Komisijos pastangas neprašyti papildomų etatų, tačiau skeptiškai vertina jos 
įsipareigojimą patenkinti visus savo poreikius, taip pat ir tuos, kurie susiję su naujais 
prioritetais ir su SESV įsigaliojimu, vien tik institucijos viduje perskirstant esamus 
žmogiškuosius išteklius; visų pirma klausia, iš kur bus perkelti 230 ECFIN GD papildomi 
etatai, skirti valstybių narių ekonominės ir politinės padėties stebėsenos veiklai, ir koks 
bus poveikis, kai atitinkamuose generaliniuose direktoratuose bus perskirstyti etatai ir 
administracinės pagalbos ir programų valdymo sektoriuje bus 70 etatų mažiau; 

70. pažymi, kad 4 % padidėjo pensijų išlaidoms skirtos lėšos (+5,2 % buvo pereinant iš 2010 
m. į 2011 m.), atsižvelgiant į tai, kad nemažai 6-ajame dešimtmetyje gimusių pareigūnų 
išeis į pensiją; ragina Komisiją pateikti išsamesnę šios tendencijos ilgalaikio poveikio 
biudžetui analizę ir tuo pat metu apsvarstyti galimus tiesioginius ir netiesioginius ES 
pensijų sistemos pokyčių, kalbant apie Europos viešosios tarnybos patrauklumą, kokybę ir 
nepriklausomumą, padarinius; pabrėžia, kad bet prieš ką nors keičiant turėtų būti 
surengtas deramas socialinis dialogas;

71. mano, kad Europos mokykla turėtų būti deramai finansuojama atsižvelgiant į specifinę ES 
institucijų darbuotojų vaikų padėtį ir poreikius; atidžiai išnagrinės siūlomą bendrą 1,7 % 
padidinimą, palyginti su 2001 m., nes didinama mažiau nei numatyta finansinio 
programavimo dokumente, taip pat patikrins visas Europos mokyklų biudžeto eilutes ir 
per svarstymą padarys, jo nuomone, deramus pakeitimus šioje srityje;

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

72. pabrėžia, kad bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai yra pagrindinės priemonės 
nustatant politinius prioritetus ir sudarant sąlygas naujoms iniciatyvoms, kurios gali tapti 
ES veiksmais ir programomis, kurias vykdant gerinamas ES piliečių gyvenimas; todėl 
ketina visomis įmanomomis priemonėmis remti savo pasiūlymus dėl bandomųjų projektų 
ir parengiamųjų veiksmų rengiant 2012 m. biudžetą ir tuo pat metu pabrėžia, kad reikia 
atidžiai išnagrinėti Komisijos preliminarų vertinimą, kuris, tikimasi bus pateiktas 2011 m. 
liepos mėn., siekiant nustatyti bendrą ir subalansuotą šios srities galutinį finansinį paketą;

73. todėl ketina šiuo tikslu pateikti Komisijai, kaip numatyta tarpinstitucinio susitarimo D 
dalies II priede, pirmąjį negalutinį bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų sąrašą, 
skirtą 2012 m. biudžetui; tikisi, kad Komisija pateiks gerai pagrįstą Parlamento 
orientacinių pasiūlymų analizę; pabrėžia, kad šis pirmasis negalutinis sąrašas nekliudo 
Parlamentui svarstant biudžetą pateikti ir priimti pakeitimus dėl bandomųjų projektų ir 
parengiamųjų veiksmų;



PR\865383LT.doc 15/15 PE464.693v01-00

LT

74. pažymi, kad Komisija įvairiose išlaidų kategorijose siūlo vieną naują bandomąjį projektą 
ir penkis parengiamuosius veiksmus (du iš jų yra nauji); patvirtina, kad yra tvirtai 
pasiryžęs per būsimas derybas išanalizuoti naujai siūlomų iniciatyvų turinį ir tikslus;

Agentūros

75. pažymi, kad bendrai ES 2012 m. biudžete decentralizuotoms agentūroms skiria 720,8 mln. 
eurų, o tai reiškia, kad ES indėlis padidėja 34,6 mln. eurų arba +4,9 %, palyginti su 
2011 m. biudžetu; žino, kad lėšos didinamos, kadangi įkurta nauja agentūra1 ir veiklą 
pradeda 7 agentūros2, siekiant aprūpinti jas deramu finansavimu; pabrėžia, kad svarbu 
papildomų lėšų skirti 10 agentūrų3, kurioms pavesta naujų užduočių, siekiant netrikdyti jų 
veiklos; pažymi, kad ES indėlio, skirto agentūroms, pradedančioms darbą, padidinimas 
atitinka infliacijos normą (2 %) ar jos nesiekia, ir nenumatoma papildomo personalo;

76. pabrėžia, kad ES agentūrų biudžetiniai asignavimai susiję ne tik su administracinėmis 
išlaidomis, o iš tiesų daugiau padeda pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslų ir ES tikslų 
apskritai, kaip nusprendė teisėkūros institucija; todėl ekonominių sunkumų laikais pritaria 
Komisijos ribojamojo pobūdžio koncepcijai nustatant ES decentralizuotų agentūrų 
subsidijas iš biudžeto, bet nesutinka, kad asignuotosios pajamos būtų naudojamos siekiant 
sumažinti ES biudžeto įnašą nuo mokesčių priklausomoms agentūroms, nes Komisija 
šiomis pajamomis naudojasi, kad dirbtinai sumažintų maržą; 

77. pažymi, kad iš 213 naujų etatų pagal agentūrų etatų planą (iš viso 4 854) 80 etatų skiriama 
naujoms ar veiklą pradedančioms agentūroms, o likusi dalis agentūroms, kurioms pavesta 
daugiau užduočių; pakartoja savo raginimą įdarbinant specializuotus mokslinius 
darbuotojus su profesine patirtimi taikyti specialią sistemą, ypač tada, kai šie etatai 
finansuojami tik iš mokesčių ir todėl nedaro jokio poveikio ES biudžetui;

78. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai.

                                               
1 Didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra.
2 Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras), Europos bankininkystės institucija 
(EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI), Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija (EVPRI), Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), Europos 
prieglobsčio paramos biuro (EPPB) ir Europos lyčių lygybės institutas.
3 Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) – veikla biocidų srityje, Europos cheminių medžiagų agentūra 
(ECHA) – veikla, susijusi su sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūromis, Europos GNSS priežiūros 
institucija (GSA), Europos aviacijos saugos agentūra (EASA), Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA), 
Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), Europos vaistų agentūra (EMA), Europos aplinkos 
agentūra (EEA), Pagrindinių teisių agentūra (FRA), Europos policijos koledžas (CEPOL) ir Eurojustas.


