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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu susitikimu dėl 2013 m. biudžeto projekto
(2012/2016(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2013 finansinių metų biudžeto projektą, kurį Komisija patvirtino 2012 m. 
balandžio 25 d. (SEC(2012)270),

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

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl bendrų 2013 m. biudžeto sudarymo 
procedūros gairių,

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 21 d. Tarybos išvadas dėl 2013 m. biudžeto sudarymo 
procedūros gairių,

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

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi 
komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, 
Regioninės plėtros komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto, Konstitucinių reikalų komiteto, Moterų teisių ir 
lyčių lygybės komiteto nuomones ir Žuvininkystės komiteto laišką (A7-0000/2012),

2013 m. biudžeto projektas. Bendrasis įvertinimas

1. primena, kad savo 2012 m. kovo 14 d. rezoliucijoje vadovaudamasis strategija „Europa 
2020“ Europos Parlamentas augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimui teikė pirmenybę, 
ypač įsipareigodamas teikti išteklių politikos priemonėms ir programoms, kurias taikant ir 
įgyvendinant galima pasiekti šių tikslų, ypač teikti paramą mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ) ir jaunimui; palankiai vertina tai, kad Komisijos 2013 m. biudžeto 
projekte keliami tie patys tikslai nustatytų prioritetų pabrėžimo požiūriu;

2. pripažįsta, kad nacionaliniu lygmeniu nuolat egzistuoja ekonominiai ir biudžetiniai 
apribojimai, taip pat fiskalinio konsolidavimo poreikis; vis dėlto pakartoja savo 
įsitikinimą, kad ES biudžetas yra bendra ir veiksminga investicijų ir solidarumo priemonė, 
kuri reikalinga ypač šiuo metu siekiant paskatinti ekonomikos augimą, konkurencingumą 
ir darbo vietų kūrimą 27 valstybėse narėse; pabrėžia, kad, nepaisant to, jog yra nedidelis ir 
neviršija 2 proc. visų Sąjungos viešųjų išlaidų, ES biudžetas turėjo tikrą ekonominį 
poveikį ir iki šiol sėkmingai papildė valstybių narių ekonomikos atkūrimo politines 
priemones;

3. taigi ketina tvirtai remti tinkamą išteklių kitų metų biudžete lygį, kaip apibrėžta biudžeto 
projekte, ir priešintis visoms pastangoms sumažinti išteklius, ypač politikos priemonėms, 
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kuriomis skatinamas ekonomikos augimas ir užimtumas; mano, kad ES biudžetas, kuris 
negali būti deficitinis, neturėtų nukentėti dėl nesėkmingos ekonominės politikos 
nacionaliniu lygmeniu; pažymi, kad 2012 m. kelios valstybės narės padidino savo 
nacionalinius biudžetus;

4. yra įsitikinęs, kad ypač krizės laikotarpiu itin svarbi finansinė atsakomybė; todėl laikosi 
nuomonės, kad ištekliai turi būti sutelkti į tas sritis, kuriose ES biudžetas gali teikti 
papildomos naudos, ir gali būti sumažinti sektoriuose, kuriuose atsiranda nepateisinamų 
vėlavimų, panaudojama mažai lėšų ir neįgyvendinami įsipareigojimai; remdamasis tuo 
Parlamentas kartu su konkrečiais komitetais ketina nustatyti teigiamus ir neigiamus 
prioritetus 2013 m.; šiuo tikslu prašo Komisijos abiem biudžeto valdymo institucijoms 
greitai pateikti tvarkingą ir išsamią informaciją apie įvairių programų ir iniciatyvų 
įgyvendinimą;

5. pažymi, kad Komisijos pasiūlytą ES 2013 m. biudžeto projektą sudaro 150 931,7 mln. 
EUR įsipareigojimų asignavimų (t. y. 2 proc. daugiau palyginus su 2012 m. biudžetu) ir 
137 924,4 mln. EUR mokėjimų asignavimų (t. y. 6,8 proc. daugiau negu 2012 m. 
biudžete); pažymi, kad šios sumos sudaro atitinkamai 1,13 proc. ir 1,03 proc. 2013 m. 
prognozuojamų gauti ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP); primena, kad 
daugiametėje finansinėje programoje (DFP) nustatytos maksimalios 152 502 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų ir 143 911 mln. EUR mokėjimų asignavimų ribos dabartinėmis 
kainomis;

6. supranta, kad Komisija programavimo laikotarpio pabaigoje pabrėžia mokėjimus, nes ji 
taip pat ketina rasti vis labiau didėjančio neįvykdytų įsipareigojimų lygio klausimo 
sprendimą; nors pritaria šiam metodui, yra ypač susirūpinęs dėl pasiūlyto įsipareigojimų 
asignavimų įšaldymo kitais metais numatytos infliacijos lygyje; pabrėžia, jog 
įsipareigojimai svarbūs apibrėžiant politinius prioritetus ir užtikrinant, kad galiausiai bus 
vykdomos būtinos investicijos siekiant stiprinti augimą ir didinti užimtumą; nemano, kad 
įsipareigojimų asignavimų įšaldymas gali būti laikomas priimtina strategija siekiant 
kontroliuoti neįvykdytų įsipareigojimų kiekį;

7. mano, kad pasiūlytas 6,8 proc. mokėjimų asignavimų padidinimas palyginti su 2012 m. 
yra pradinis atsakymas į Parlamento prašymą biudžetą sudaryti atsakingai ir realistiškai; 
pažymi, kad mokėjimai didinami dažniausiai konkurencingumo ir sanglaudos srityse dėl 
didesnio išmokų skaičiaus, tikėtino vykdant projektus tose srityse; visiškai remia tokį 
didinimą, kurio priežastis ne tik ankstesni vykdytini įsipareigojimai, bet taip pat dabartinis 
programų įgyvendinimas, kuris, tikėtina, paskutiniais dabartinės DFP metais vyks itin
greitai;

8. vis dėlto ir toliau abejoja, ar pasiūlytų mokėjimų asignavimų pakaks patenkinti tikruosius 
kitų metų poreikius, ypač pagal 1b ir 2 išlaidų kategorijas; taip pat įspėja, kad dėl 
mokėjimų lygio 2012 m. ir Komisijos siūlomo lygio 2013 m. vien tik sanglaudos politikos 
srityje atsiras daugybė panaikintų įsipareigojimų; pabrėžia, kad pagal dabartinį pasiūlymą 
bendras 2007–2013 m. mokėjimų lygis bus 859,4 mlrd. EUR, t. y. apie 66 mlrd. EUR 
mažiau negu sutarta DFP viršutinė riba;

9. primena, kad jau 2011 m. Komisija negalėjo sumokėti daug teisėtai numatytų išmokų, 
visų pirma sanglaudos politikos srityje; atkreipia dėmesį į tai, kad šias išmokas reikės 
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mokėti taip pat iš 2012 m. biudžeto, kurio lėšos jau buvo sumažintos dėl mažo mokėjimų 
asignavimo padidinimo atsižvelgiant į Tarybos poziciją praėjusių metų biudžeto sudarymo 
procedūros metu; todėl ragina Komisiją kuo anksčiau pateikti taisomojo biudžeto 
projektą, kad ši padėtis būtų ištaisyta, ir vengti 2012 m. mokėjimų perkėlimo į kitus 
metus, nes dėl to 2013 m. susidarytų nepakankamas mokėjimų lygis;

10. apgailestauja dėl Tarybos nenoro dalyvauti tarpinstituciniame politiniame susitikime dėl 
Parlamento pasiūlytų mokėjimų, kuris buvo tolesnė priemonė po praėjusių metų biudžeto 
derinimo; mano, kad toks susitikimas yra ideali galimybė abiem biudžeto valdymo 
institucijoms pasiekti bendrą susitarimą (prieš priimant atitinkamas pozicijas dėl biudžeto 
projekto) dėl turimų duomenų apie įgyvendinimą ir lėšų panaudojimo galimybes ir 
teisingai įvertinti mokėjimų poreikius 2012 m. ir 2013 m.; laikosi tvirtos nuomonės, kad 
bet kokios abejonės dėl Komisijos skaičių ir apskaičiavimų, kurias išreiškė kai kurios 
Tarybos delegacijos, kuo greičiau turi būti išsakytos, ištirtos ir paaiškintos, kad netaptų 
kliūtimi siekiant susitarimo šių metų biudžeto derinimo procedūros metu;

11. pabrėžia, kad jei mokėjimų asignavimų lygis bus mažesnis negu Komisijos pasiūlyme 
numatytas lygis, ir toliau daugės neįvykdytų įsipareigojimų, kurie 2011 m. pabaigoje jau 
pasiekė neregėtą 207 mln. EUR lygį; todėl pakartoja savo raginimą Tarybai veikti 
atsakingai ir susilaikyti nuo dirbtinio mažinimo a priori priimant sprendimą dėl bendro 
mokėjimų lygio ir neatsižvelgiant į tikrųjų poreikių, kad būtų pasiekti sutarti ES tikslai ir 
įgyvendinti įsipareigojimai, įvertinimą; jei tai bus padaryta, reikalauja, kad Taryba aiškiai 
ir viešai nustatytų, kokios ES programos ar projektai turėtų būti atidedami arba panaikinti, 
ir tai pagrįstų;

12. pažymi, kad, Komisijos apskaičiavimu, 43,7 proc. 2013 m. biudžeto projekto lėšų (t. y. 
64,5 mlrd. EUR) skirta strategijos „Europa 2020“ tikslams, o tai reiškia 0,2 proc. 
padidinimą palyginus su priimtu 2012 m. biudžetu; palankiai vertina tai, kad pirmą kartą 
biudžeto projekte aiškiai galima nustatyti biudžeto eilutes ir programas, kuriomis 
prisidedama prie šių tikslų siekimo;

13. atkreipia dėmesį į bendrą 2,4 mlrd. EUR įsipareigojimų asignavimų maržą 2013 m. 
biudžeto projekte ir yra pasiryžęs visiškai ja pasinaudoti, kaip ir kitomis lankstumo 
priemonėmis, numatytomis pagal TIS, kai tik tai pasirodys būtina tikslų ir prioritetų, 
numatytų bendruose politiniuose įsipareigojimuose ir sprendimuose, visų pirma 
strategijoje „Europa 2020“, finansavimui;

14. primena, kad metinis 2013 m. biudžetas bus paskutinis biudžetas pagal dabartinę 
daugiametę finansinę programą, kurios viršutinės ribos nepasiekus susitarimo taps 
orientacine norma kitai finansinei programai, kaip numatyta pagal 2006 m. gegužės 17 d. 
TIS 30 punkto nuostatas; todėl yra pasiryžęs derėtis su Taryba siekiant 2013 m. biudžete 
numatyti realistišką ir deramą įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų lygį, kuris taip pat 
gali tapti tinkamu kitos DFP pagrindu;

1a išlaidų kategorija

15. atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą 4,1 proc. (iki 16 032 mln. EUR) palyginti su 
2012 m. biudžetu padidinti įsipareigojimus pagal šią išlaidų kategoriją; pažymi, kad dėl 
pasiūlymo dėl įsipareigojimų asignavimų lygio, mažesnio negu finansinio programavimo 
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galimybės (t. y. transeuropinių transporto tinklų (TEN-T), Europos inovacijos ir 
technologijos instituto, priemonės „Progress“ atvejais), lieka padidinta 90,9 mln. EUR 
marža palyginus su finansiniame programavime numatyta 47,7 mln. EUR marža; 
džiaugiasi, kad labiausiai įsipareigojimai didinami 1a išlaidų kategorijoje, į kurią įtraukta 
dauguma politikos priemonių ir programų, skatinančių ekonomikos augimą, 
konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą, ir kad tai atspindi 2013 m. Parlamento 
prioritetus;

16. ypač palankiai vertina tai, kad padidinti asignavimai Mokslinių tyrimų 7-ajai bendrajai 
programai (6,1 proc. daugiau), Konkurencingumo ir inovacijų bendrajai programai 
(7,3 proc. daugiau) ir transeuropiniam transporto tinklui (6,4 proc. daugiau), kuriuos 
įgyvendinant bene labiausiai prisidedama prie strategijos „Europa 2020“ tikslų siekimo; 
vis dėlto apgailestauja, kad pagal Komisijos pasiūlymą dviem pavyzdinėms programoms, 
t. y. Mokslinių tyrimų 7-ajai bendrajai programai ir transeuropiniam transporto tinklui, 
paskutiniais dabartinės DFP metais bus numatyta mažiau įsipareigojimų asignavimų negu 
numatyta jų teisiniame pagrinde (bendrajai programai: 258,8 mln. EUR mažiau ir TEN-T: 
122,5 mln. EUR mažiau);

17. mano, kad mokėjimus padidinus 17,8 proc. (iki 13 552 mln. EUR) palyginus su 2012 m. 
biudžetu realistiškai įvertinti mokėjimai, kurie reikalingi pagal šią išlaidų kategoriją, ypač 
tam, kad būtų padengtos kitų metų išmokos tyrimų projektams, kurios numatytos pagal 
Sąjungos sutartinius įsipareigojimus; mano, kad Komisijos pasiūlytas mokėjimų lygis yra 
minimalus pagal 1a išlaidų kategoriją reikalingas lygis;

18. atkreipia dėmesį į Komisijos logišką išaiškinimą pateikiant pasiūlymą dėl sumažinimo 
palyginus su finansiniu programavimu, dėl kurio, Komisijos nuomone, buvo nustatytos 
galimybės sutaupyti lėšų pagal nepakankamai panaudotas biudžeto eilutes, be kita ko, 
skirtas Mokslinių tyrimų 7-ajai bendrajai programai, Konkurencingumo ir inovacijų 
bendrajai programai, transeuropiniam transporto tinklui, programai „Marco Polo“, 
priemonei „Progress“, Statistikos programai, programoms „Muitinė 2013“ ir „Fiscalis 
2013“; yra pasiryžęs kruopščiai išanalizuoti pasiekimus vykdant kiekvieną šių programų, 
kad būtų patikrinta, ar pasiūlytas lėšų mažinimas tinkamas, ir būtų pašalintas neigiamas 
poveikis atitinkamoms programoms;

19. primena 2011 m. gruodžio 1 d. bendrą deklaraciją dėl papildomų išlaidų 2012–2013 m. 
ITER programai finansavimo, kurioje Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija taip pat 
susitarė 360 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų skirti vykdant 2013 m. biudžeto 
sudarymo procedūrą, visiškai taikant Finansiniame reglamente ir 2006 m. gegužės 17 d. 
TIS numatytas nuostatas, pagal kurias atmetamas bet koks su ITER susijęs DFP 
persvarstymas; yra susirūpinęs, kad Komisija šią papildomą sumą siūlo finansuoti tik 
perkeliant Mokslinių tyrimų 7-osios bendrosios programos lėšas, priešingai nuolatinei 
Parlamento pozicijai šiuo klausimu; visapusiškai atsižvelgia į Komisijos tvirtinimą, kad ši 
suma gaunama sutaupant 7-osios bendrosios programos veiklos lėšų ir kad lėšų pagal 
administracinei veiklai skirtas eilutes sumažinimas nepadarys neigiamos įtakos programos 
veikimui; ketina toliau tirti šį tvirtinimą ir išnagrinėti kitas pagal TIS ir Finansinį 
reglamentą šiam tikslui numatytas priemones;

20. pripažįsta svarbų MVĮ, kurios yra ES ekonomikos variklis ir per pastaruosius dešimt metų 
sukūrė 85 proc. darbo vietų, vaidmenį; pabrėžia įprastus sunkumus, su kuriais susiduria 
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MVĮ siekdamos patekti į kapitalo mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams rinkas ir kurie 
dar labiau padidėjo dėl dabartinės finansų krizės; yra tvirtai įsitikinęs, kad ES biudžetu 
turėtų būti prisidedama prie šio rinkos trūkumo pašalinimo supaprastinant novatoriškų 
MVĮ prieigą prie skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo; atsižvelgdamas į tai džiaugiasi, 
kad į biudžeto projektą jau įtraukti asignavimai projektų obligacijų iniciatyvai, nes tai 
būdas šiame sektoriuje padidinti mokėjimų pajėgumus atveriant privačias rinkas; taip pat 
remia pasiūlytą finansinių priemonių pagal Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją 
programą ir Europos inovacijų partnerystės aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje programą 
padidinimą (14,7 mln. EUR) atsižvelgiant į iki šiol pasiektus teigiamus programų 
įgyvendinimo rezultatus ir MVĮ išreikštą padidėjusį šių finansinių priemonių poreikį;

21. apgailestauja, kad asignavimai programai „PROGRESS“ buvo sumažinti 5,3 mln. EUR 
palyginus su finansiniu programavimu ir praktiškai buvo grįžta prie 2012 m. lygio, 
nepaisant iki šiol vykdant šią programą pasiektų gerų rezultatų; apgailestauja, kad net 
paskutiniais dabartinės DFP metais Komisija nepasinaudojo proga įgyvendinti savo 
2010 m. įsipareigojimo ir šiai programai grąžinti 60 mln. EUR sumą, perskirtą Europos 
mikrofinansų priemonei „Progress“;

22. apgailestauja, kad įnašai pavyzdinei iniciatyvai „Judus jaunimas“ buvo šiek tiek sumažinti 
palyginus su pastaraisiais metais; atsižvelgdamas į tai pabrėžia Mokymosi visą gyvenimą 
programos, programų „Erasmus“ ir „Erasmus Mundus“, kurios, priešingai kukliam 
finansavimui, teikia didelę naudą, nes yra veiksmingai įgyvendinamos ir kuria teigiamą 
Sąjungos įvaizdį piliečių akyse, papildomą naudą; todėl prieštarauja pasiūlytam 
Mokymosi visą gyvenimą programos finansavimo sumažinimui 10,2 mln. EUR palyginus 
su 2012 m. biudžetu ir laikydamasis savo vykdant paskutines biudžeto sudarymo 
procedūras nustatytos pozicijos bei atsižvelgdamas į puikius šios programos vykdymo 
rezultatus ketina didinti įsipareigojimų asignavimus pagal atitinkamą biudžeto eilutę;

23. pabrėžia, kad TEN-T programa atlieka pagrindinį vaidmenį siekiant konkurencingumo ir 
užimtumo tikslų pagal strategiją „Europa 2020“, nes sukuriama infrastruktūra, kurios 
trūksta, pašalinamos kliūtys ir užtikrinamas būsimas ES transporto tinklų tvarumas; 
palankiai vertina Komisijos pasiūlytą asignavimų padidinimą 85 mln. EUR palyginus su 
2012 m. biudžetu, bet prašo pateikti tolesnių paaiškinimų dėl pasiūlyto sumažinimo 
118 mln. EUR palyginus su finansiniu programavimu;

24. apgailestauja, kad Komisija pasiūlė sumažinti asignavimus Europos priežiūros 
institucijoms, palyginti su iš pradžių finansiniame programavime numatytais 
asignavimais; mano, kad dabartinio asignavimų lygio nepakanka siekiant šioms 
agentūroms sudaryti sąlygas veiksmingai vykdyti savo užduotis; todėl išreiškia ketinimą 
bent jau vėl įrašyti 2012 m. asignavimus Europos bankininkystės institucijai (EBI) ir 
Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai (EDPPI), taip pat daugiau lėšų skirti 
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) atsižvelgiant į jai patikėtas 
naujas užduotis;

1b išlaidų kategorija

25. pažymi, kad 2013 m. biudžeto projekte numatytas 3,3 proc. įsipareigojimų asignavimų 
padidinimas (iki 54 498 mln. EUR) palyginus su 2012 m. biudžetu, iš kurių 42 144 mln. 
EUR skirta struktūriniams fondams (Europos regioninės plėtros fondui ir Europos 
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socialiniam fondui) ir 12 354 EUR Sanglaudos fondui; pabrėžia, kad dėl įsipareigojimų 
techninei paramai sumažinimo biudžeto projekte palyginus su tuo, kas buvo iš pradžių 
numatyta finansiniame programavime, marža padidėjo iki 25 mln. EUR palyginus su 
pradinėmis 0,4 mln. EUR prognozėmis;

26. mano, kad struktūriniai fondai dėl finansinio dydžio ir išsikeltų tikslų yra itin svarbi 
priemonė siekiant pagreitinti ES ekonomikos atkūrimą ir augimo bei užimtumo tikslų, 
įtvirtintų strategijoje „Europa 2020“; todėl palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 82 mlrd. 
EUR nepaskirtų struktūrinių fondų lėšų kai kuriose valstybėse narėse perskirti MVĮ ir 
jaunimo užimtumo srities priemonėms, nes tai atitinka 2013 m. EP prioritetus; prašo jam 
pateikti tinkamą informaciją apie šios iniciatyvos įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu, 
tikėtiną jos poveikį augimui ir darbo vietų kūrimui ir galimą poveikį 2013 m. biudžetui;

27. yra itin susirūpinęs dėl su sanglaudos projektais pagal šią išlaidų kategoriją susijusių 
mokėjimų padėties ir pažymi, kad du trečdaliai visų neįvykdytų įsipareigojimų 2011 m. 
pabaigoje (t. y. 135,8 mlrd. EUR) susidarė dėl neapmokėtų projektų sanglaudos politikos 
srityje; primena, kad 2011 m. pabaigoje dėl nepakankamų mokėjimų asignavimų, 
numatytų biudžete, Komisija negalėjo padengti apie 11 mlrd. EUR teisėtų mokėjimų 
reikalavimų, kuriuos pateikė projektų naudos gavėjai; tvirtai pabrėžia, jog nepriimtina, 
kad ši padėtis pasikartotų 2013 m.;

28. atsižvelgdamas į tai primena, kad 2013 m. yra paskutiniai dabartinės DFP metai, kai 
bendrai finansuojami projektai skubiai įgyvendinami, ir reikalaujamų mokėjimų kiekis 
Komisijai turėtų paaiškėti antroje metų pusėje; be to, pabrėžia, kad 2013 m. metais dėl 
N+3 taisyklės panaikinimo 12 valstybių narių pateikti mokėjimų reikalavimai turės būti 
pristatyti dviejose metinėse įsipareigojimų dalyse (2010 ir 2011 m. dalyse pagal 
atitinkamai N+3 ir N+2 taisyklę); todėl mano, kad reikalingas pasiūlytas mokėjimų 
asignavimų padidinimas bent 11,7 proc. (iki 48 975 mln. EUR) palyginus su praėjusiais 
metais, nes, kaip minėjo Komisija, jis susijęs vien tik su 2013 m., ir mano, kad ankstesnių 
metų mokėjimai bus padengti;

29. mano, kad mokėjimų padidinimas yra tik pirmas žingsnis siekiant padengti tikrąsias 
vykdomų projektų išlaidas ir pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl galimo lėšų sanglaudos 
politikos srityje mažinimo; todėl priešinsis bet kokiam galimam mokėjimų lygio 
mažinimui palyginus su 2013 m. biudžeto projekte pateiktu pasiūlymu;

30. taip pat ragina Komisiją ir Tarybą, kad jei mokėjimų asignavimų nepakaks šių metų 
poreikiams padengti, laiku pristatyti ir patvirtinti taisomąjį biudžetą įgyvendinant pagal 
2011 m. gruodžio mėn. tarpinstitucinę deklaraciją prisiimtą abipusį įsipareigojimą;

2 išlaidų kategorija

31. pažymi, kad 2013 m. biudžeto projekte pasiūlytas įsipareigojimų asignavimų padidinimas 
0,6 proc. (iki 60 307 mln. EUR) ir mokėjimų asignavimų padidinimas 1,6 proc. (iki 
57 964 mln. EUR) palyginti su 2012 m. biudžetu; pabrėžia, kad šis padidinimas neviršija 
Komisijos siūlomo viso biudžeto lėšų padidinimo; pabrėžia, kad lėšos didinamos iš dalies 
dėl to, kad palaipsniui pradedami vykdyti tiesioginiai mokėjimai naujoms valstybėms 
narėms ir esama papildomų su kaimo plėtros projektais susijusių poreikių; pabrėžia, kad 
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pasiūlytos lėšos, skirtos intervencijai į rinką, 2013 m. yra 419 mln. EUR mažesnės negu 
2012 m. biudžete;

32. pažymi, kad numatyta 809 mln. EUR marža su rinka susijusioms priemonėms ir 
tiesioginės pagalbos viršutinė riba pagal 2 išlaidų kategoriją reiškia didelį padidinimą 
palyginus su 2012 m., kuris, pasak Komisijos, iš esmės susijęs su vienkartiniu Cukraus 
pramonės restruktūrizavimo fondo panaikinimo poveikiu; išreiškia savo pasitenkinimą 
tuo, kad ši marža reiškia, jog 2013 m. nebus taikomas finansinės drausmės mechanizmas; 
pabrėžia, kad būtina pakankama marža pagal šią išlaidų kategoriją siekiant sušvelninti 
galimą krizę žemės ūkio sektoriuje, panašią į praėjusių metų krizę, susijusią su E. coli
sukelta infekcija;

33. pabrėžia, kad 2013 m. yra paskutiniai dabartinio programavimo laikotarpio metai, taigi 
turi būti užtikrintas tinkamas mokėjimų asignavimų lygis pagal 2 išlaidų kategoriją 
siekiant visų pirma finansuoti vykdomus kaimo plėtros ir LIFE+ projektus;

34. pabrėžia, kad 2 išlaidų kategorijos lėšomis prisidedama prie strategijos „Europa 2020“ 
augimo ir užimtumo tikslų įgyvendinimo, ypač vykdant kaimo plėtros programas; 
atkreipia dėmesį į būtinybę remti MVĮ kaimo vietovėse, nes jos sukuria daugiausiai darbo 
vietų, ypač jaunimui; atsižvelgdamas į tai palankiai vertina pasiūlytą įsipareigojimų 
asignavimų kaimo plėtrai padidinimą 1,3 proc. (iki 14 808 mln. EUR);

35. pažymi, kad asignavimų 2 išlaidų kategorijai yra mažiau negu reikia numatytiems 
poreikiams patenkinti, nes prognozuojama, kad asignuotosios įplaukos Europos žemės 
ūkio garantijų fondui 2013 m. bus didesnės (1 332,8 mln. EUR) negu 2012 m. (1 010 mln. 
EUR); pažymi, kad skirtumas atsiranda dėl likusio Laikinojo cukraus pramonės 
restruktūrizavimo fondo balanso (647,8 mln. EUR), o asignuotosios įplaukos, susijusios 
su sąskaitų patikrinimo sprendimais, manoma, bus mažesnės negu 2012 m. (400 mln. 
EUR 2013 m. biudžeto projekte palyginus su 600 mln. EUR 2012 m. biudžete); primena, 
kad dabartiniai apskaičiavimai bus patikslinti rudenį su žemės ūkiu susijusiame 
taisomajame rašte, atsižvelgiant į realius poreikius;

36. primena, kad kainų svyravimas šiame sektoriuje kelia didžiausią susirūpinimą ir remia 
priemones, skirtas kovai su spekuliacija žemės ūkio produktais; primygtinai ragina 
Komisiją ir Tarybą atidžiai stebėti pokyčius žemės ūkio rinkose; atsižvelgdamas į tai 
primena Komisijai Parlamento prašymą įsteigti kainų ir pelno stebėsenos centrą, kad būtų 
galima geriau palyginti kainas ir užtikrinti didesnį skaidrumą nustatant maisto produktų 
kainas; iki šiol nebuvo imtasi priemonių atsižvelgiant į šį prašymą;

37. pažymi, kad veiksmai klimato kaitos srityje ir aplinkos apsaugos tikslai yra strategijoje 
„Europa 2020“ numatyti prioritetai, todėl jie turi būti įgyvendinami konkrečiais veiksmais 
pagal įvairias programas; atsižvelgdamas į tai palankiai vertina pasiūlytą įsipareigojimų 
asignavimų priemonei LIFE+ padidinimą 3,3 proc. iki 366,6 mln. EUR ir mano, kad 
turėtų būti laikomasi visas sritis apimančio požiūrio, kai tvarus augimas tampa 
horizontaliuoju prioritetu, kuris įtraukiamas į visas ES politikos sritis;

38. mano, kad svarbu išsaugoti finansinę paramą bendrai žuvininkystės politikai (BŽP) 
atsižvelgiant į neišvengiamą jos reformą; ypač pabrėžia būtinybę remti MVĮ žuvininkystės 
sektoriuje ir jaunimo galimybes įsidarbinti šioje srityje; atsižvelgdamas į tai palankiai 
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vertina pasiūlytą Europos žuvininkystės fondo įsipareigojimų asignavimų padidinimą 
2,2 proc. (iki 687,2 mln. EUR) ir mokėjimų asignavimų padidinimą 7,3 proc. (iki 
523,5 mln. EUR) palyginus su 2012 m. biudžetu;

3a išlaidų kategorija

39. pažymi, kad bendras 2013 m. biudžeto projekte pasiūlytas 1 392,2 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų ir 928,3 mln. EUR mokėjimų asignavimų padidinimas 
veiksmams pagal šią išlaidų kategoriją palyginus su 2012 m. biudžetu sudaro 1,8 proc. 
(24,42 mln. EUR) įsipareigojimų asignavimų ir 11,1 proc. mokėjimų asignavimų; mano, 
kad tai atitinka vis ambicingesnius ES tikslus laisvės, saugumo ir teisingumo srityje;

40. pabrėžia poreikį didinti asignavimus kibernetiniam saugumui informatikos sektoriuje dėl 
didžiulės žalos, kurią dažnėjanti nusikalstama veika šioje srityje sukelia ES valstybių 
narių ekonomikai; pažymi, kad, priešingai negu finansiniame programavime, numatytas 
asignavimų Nusikalstamumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu programai 
sumažinimas 64,4 mln. EUR palyginus su 2012 m. biudžetu, nors buvo planuojama, kad 
programa taip pat apims kibernetinį saugumą ir neteisėtą interneto naudojimą;

41. prašo toliau teikti paramą Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos 
valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrai (FRONTEX), taip pat keletui neseniai 
įsteigtų agentūrų pagal šią išlaidų kategoriją (Europos prieglobsčio paramos biurui ir ypač 
Didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo 
agentūrai); atkreipia dėmesį į įnašų Europos policijos biurui (Europolui) sumažinimą 
8,9 proc. (7,3 mln. EUR mažiau) palyginus su 2012 m. biudžetu ir tikisi, kad Komisija 
pateiks papildomų detalių, susijusių su šiuo pasiūlytu lėšų sumažinimu;

42. pažymi, kad 30 mln. EUR asignavimų sumažinimas Vizų informacinės sistemos 
programai ir sistemos EURODAC panaikinimas (0,5 mln. EUR mažiau) bus 
kompensuojamas šias užduotis ir atitinkamus biudžeto asignavimus perduodant naujai 
Didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo 
agentūrai;

43. palankiai vertina Komisijos pasiūlytą asignavimų Europos pabėgėlių fondui padidinimą 
9,8 mln. EUR palyginus su 2012 m. biudžetu, tai atitinka ankstesnių metų orientyrus; 
atkreipia dėmesį į biudžeto asignavimų Išorės sienų fondui padidinimą 19 proc. iki 
415,5 mln. EUR, tai yra pusė finansiniame programavime numatytos sumos; primena, kad 
ryžtingai ragino pateikti deramą ir proporcingą atsaką į iššūkius siekiant gerinti teisėtos 
migracijos valdymą ir mažinti neteisėtą migraciją;

3b išlaidų kategorija

44. primena, kad 3b išlaidų kategorija, norsi pagal DFP jai skiriama mažiausiai asignavimų, 
apima ES piliečiams ypač svarbias sritis, kaip antai jaunimas, švietimo ir kultūros 
programos, visuomenės sveikata, vartotojų apsauga, civilinės saugos priemonės ir 
komunikacijos politika; taigi apgailestauja, kad 2013 m. ketinama sumažinti bendrus 
asignavimus pagal šią išlaidų kategoriją palyginus su 2012 m. biudžetu, įsipareigojimų 
asignavimus sumažinant 1,2 proc. (26,08 mln. EUR) ir mokėjimų asignavimus 0,4 proc., 
išskyrus Europos Sąjungos solidarumo fondą;
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45. atsižvelgdamas į gerą programos „Veiklus jaunimas“ įgyvendinimą praėjusiais metais, 
palankiai vertina programos finansavimo 2013 m. padidinimą iki 140,45 mln. EUR, tai 
reiškia 0,8 mln. EUR padidinimą palyginus su 2012 m. biudžetu ir 16,5 mln. EUR 
padidinimą palyginus su finansiniu programavimu;

46. nors palankiai vertina įsipareigojimų asignavimų padidinimą palyginus su 2012 m. 
biudžetu kultūros programai (1,4 proc.), žiniasklaidai (1,1 proc.) ir Sąjungos veiksmams 
sveikatos srityje(3,1 proc.), atidžiai analizuos asignavimų programai „Europa piliečiams“, 
Sąjungos veiksmams vartotojų politikos srityje ir programai „Media Mundus“ 
sumažinimo priežastis;

47. kritiškai vertina įsipareigojimų asignavimų, skirtų komunikacijos priemonėms, 
sumažinimą palyginus su 2012 m. biudžetu tuo metu, kai atotrūkis tarp Europos Sąjungos 
ir jos piliečių aiškesnis negu anksčiau, kaip rodo vis mažėjantis dalyvavimas EP 
rinkimuose; yra įsitikinęs didesnių pastangų komunikacijos srityje ir atitinkamo 
finansavimo būtinybe, kad būtų užtikrintas Europos Sąjungos institucijų matomumas ir 
parodytas jų įnašas įveikiant ekonomikos ir finansų krizę;

48. pabrėžia, kad šiais metais vėl palikta labai ribota marža (25,6 mln. EUR) šioje išlaidų 
kategorijoje, dėl to liks labai mažai galimybių imtis priemonių, jei bus reikalingi nauji 
veiksmai ar sprendimai dėl finansavimo prioritetų, kurie tiesiogiai svarbūs piliečiams;

4 išlaidų kategorija

49. pažymi, kad 2013 m. biudžeto projekte pristatyti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai 
reiškia 0,7 proc.(iki 9 467,2 EUR) ir 5,1 proc. (iki 7 311,6 mln. EUR) padidinimą 
palyginus su 2012 m. biudžetu; nurodo, kad šis lėšų padidinimas neviršija Komisijos 
siūlomo viso biudžeto lėšų didinimo;

50. primena, kad reikia labiau koordinuoti ir derinti Sąjungos ir valstybių narių pastangas 
finansuoti išorės veiksmus, kad būtų išvengta sutapimų ir dubliavimo panaudojant ribotus 
išteklius; pabrėžia, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą ir veiksmų derinimą su kitais 
tarptautiniais, vietos ir regioniniais paramos teikėjais siekiant kuo geriau panaudoti lėšas ir 
kurti sąveiką; ekonominių sunkumų laikotarpiu taip pat svarbu lanksčiau programuoti ir 
įgyvendinti priemones ir ribotus išteklius papildyti sverto poveikį turinčiomis 
priemonėmis, kurias taikant būtų galima panaudoti ir pakartotinai naudoti investuotas ir 
gautas lėšas;

51. atkreipia dėmesį į pastebimą pasiūlytos 4 išlaidų kategorijos maržos padidinimą 
272,3 mln. EUR palyginus su 2013 m. finansiniu programavimu (nuo 119,6 mln. EUR iki 
391,9 mln. EUR), kurio priežastis – įsipareigojimų asignavimų Europos kaimynystės ir 
partnerystės priemonei (51,7 mln. EUR daugiau), bendradarbiavimo su pramoninėmis ir 
kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonei 
(ICI) ir ICI + padidinimas (daugiau negu finansiniame programavime numatyta 0,3 mln. 
EUR suma), ir įsipareigojimų asignavimų garantijų fondui (104,5 mln. EUR mažiau), 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonei (99,3 mln. EUR mažiau), makrofinansinei 
paramai (37,4 mln. EUR mažiau), vystomojo bendradarbiavimo priemonei (28,6 mln. 
EUR mažiau) ir stabilumo priemonei (41,4 mln. EUR mažiau) sumažinimas; yra 
susirūpinęs dėl to, kad Komisija nepateikė pakankamai paaiškinimų, kodėl buvo 
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reikalingas toks didelis lėšų kai kurioms programoms sumažinimas palyginus su 
finansiniu programavimu; pabrėžia, kad nors paramos projektams, kurie nėra pakankamai 
įgyvendinami, mažinimo principą reikėtų vertinti teigiamai, jei tai padeda veiksmingai 
sutaupyti lėšų, asignavimai neturėtų būti mažinami visose biudžeto eilutėse; įspėja, jog 
patikima praktika biudžeto srityje negali būti laikomas dirbtinai didelės maržos 
panaudojimas kaip derybinės priemonės biudžeto sudarymo procedūros metu;

52. mano, kad pakankama ES finansinė parama Palestinos Administracijai ir Jungtinių Tautų 
paramos ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) vis 
dar reikalinga siekiant užtikrinti tinkamą ir visapusišką atsaką į politinę ir humanitarinę 
padėtį Artimuosiuose Rytuose ir taikos procesą;

53. atkreipia dėmesį į tai, kad, be administracinių išlaidų, į biudžeto projektą nebuvo įtraukta 
jokių asignavimų, susijusių su Kroatijos įstojimu į ES 2013 m. liepos mėn.; tikisi, kad 
DFP persvarstymas, numatytas TIS 29 punkte, bus greitai patvirtintas, ir ragina Komisiją 
pristatyti savo pasiūlymą dėl atitinkamų papildomų asignavimų, kai tik visos valstybės 
narės ratifikuos Stojimo aktą;

54. pripažįsta tai, kad Kroatijai įstojus į Sąjungą asignavimai Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonei bus sumažinti 67,6 mln. EUR; vis dėlto yra susirūpinęs dėl to, kad Komisija 
pasiūlė labai sumažinti paramą institucinių pajėgumų stiprinimui šalyse kandidatėse 
(29,14 mln. EUR mažiau palyginus su 2012 m.), nors asignavimai panašiai biudžeto 
eilutei, skirtai potencialioms šalims kandidatėms, padidinti (10,5 mln. EUR daugiau 
palyginti su 2012 m.); primena, kad instituciniai pajėgumai yra itin svarbūs teisėtam 
Sąjungos finansavimo panaudojimui ir šalims kandidatėms bei potencialioms šalims 
kandidatėms; atkreipia dėmesį į pasiūlytą įsipareigojimų asignavimų, skirtų Pasirengimo 
narystei paramos kaimo plėtrai priemonei, padidinimą 10,2 proc. palyginus su 2012 m. 
biudžetu;

55. pakartoja, kad ypač taupymo laikotarpiu turėtų būti kruopščiai planuojami įsipareigojimų 
asignavimai pagal kiekvieną BUSP biudžeto eilutę siekiant užtikrinti, kad ES lėšos būtų 
nukreiptos į priemones, kurių finansavimui jos labiausiai reikalingos, kuo labiau 
atsižvelgiant į BUSP operacijų lankstumą ir neprognozuojamumą; kruopščiai analizuos 
BUSP skiriamų įsipareigojimų asignavimų padidinimą 9,2 proc. 2013 m.;

56. pripažįsta, kad reikalingas atsakas į tarpregionines grėsmes, susijusias su organizuotu 
nusikalstamumu, neteisėta prekyba, ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsauga, ir 
pavojaus visuomenės sveikatai bei kovos su terorizmu srityse; tačiau ragina Komisiją 
pateikti įrodymų, kodėl 2013 m. reikalingas lėšų šioms priemonėms padidinimas 50 proc.;

5 išlaidų kategorija

57. atkreipia dėmesį į tai, kad visų institucijų numatomos bendros administracinės išlaidos 
sudarys 8 544,4 mln. EUR, taigi palyginus su 2012 m. jos padidės 3,2 proc. ir bus palikta 
636,6 mln. EUR marža, įskaitant papildomas išlaidas, susijusias su Kroatijos įstojimu;

58. pabrėžia, kad šis padidinimas labiausiai susijęs su įsipareigojimais pagal teisės aktus arba 
sutartis, pvz., pensijomis arba atlyginimų koregavimu; vis dėlto pažymi, kad Komisija 
įvykdė ir netgi viršijo savo įsipareigojimą Komisijos administracinius asignavimus pagal 
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5 išlaidų kategoriją nominaliai padidinti neviršijant 1,9 proc. prognozuojamos infliacijos 
palyginti su 2012 m., kaip nurodyta 2012 m. sausio 23 d. už finansinį programavimą ir 
biudžetą atsakingo Komisijos nario laiške;

59. supranta, kad tai buvo pasiekta daugiau negu 1 proc. mažinant pareigybių etatų plane 
skaičių jau 2013 m., visų pirma administracinės paramos, biudžeto valdymo ir kovos su 
sukčiavimu srityje, taip pat toliau mažinant kitų su administracinėmis išlaidomis susijusių 
biudžeto eilučių asignavimus; prašo pateikti papildomų paaiškinimų dėl būtinybės taip 
mažinti darbuotojų skaičių siekiant realiai įšaldyti administracines išlaidas, nes Komisija 
savo administracines išlaidas 2012 m. sugebėjo nominaliai įšaldyti nemažindama 
darbuotojų skaičiaus;

60. palankiai vertina šias pastangas konsoliduoti biudžetą administracinių išlaidų srityje 
ekonominių ir biudžetinių apribojimų nacionaliniu lygmeniu laikotarpiu; vis dėlto yra 
susirūpinęs dėl neigiamo poveikio, kurį šios priemonės gali turėti greitam, nuolatiniam ir 
veiksmingam ES veiksmų ir programų įgyvendinimui, ypač laikotarpiu, kai toliau didėja 
ES kompetencija ir naujos valstybės narės įstoja į Sąjungą; palankiai vertina tų sričių, 
kuriose darbuotojų skaičius buvo padidintas, pvz., Europos ekonomikos valdysenos, 
bendrosios rinkos, saugumo ir teisingumo, pristatymą, tačiau reikalauja pateikti panašią 
informaciją apie tas politikos sritis, kuriose darbuotojų skaičius buvo sumažintas palyginti 
su 2012 m., ir nurodyti pareigybių rūšį;

61. atsižvelgdamas į tai pakartoja, kad toks darbuotojų skaičiaus mažinimas turėtų būti 
pagrįstas prieš tai atliktu poveikio vertinimu bei turėtų būti visapusiškai atsižvelgiama, 
inter alia, į Sąjungos teisinius įsipareigojimus, ES prioritetus ir į institucijų naujus 
įgaliojimus bei didesnį užduočių, susijusių su Sutartimis, skaičių; pabrėžia, kad atliekant 
tokį vertinimą taip pat turėtų būti rūpestingai atsižvelgiama į poveikį įvairiems 
generaliniams direktoratams ir tarnyboms, visų pirma turint omenyje jų dydį ir darbo 
krūvį, taip pat įvairioms atitinkamų pareigybių rūšims, pristatytoms Komisijos metiniame 
žmogiškųjų išteklių patikrinime (politikos vykdymas, programų valdymas, administracinė 
parama, biudžeto valdymas ir kova su sukčiavimu, lingvistinis darbas ir t. t.);

62. pabrėžia, kad atsižvelgiant į programų įgyvendinimo etapą, naujus prioritetus ir kitus 
pokyčius daugelyje ES veiksmų sričių turėtų būti užtikrintas pakankamas darbuotojų 
skaičius; todėl kruopščiai tikrins bendrą darbuotojų skaičiaus kaitą įvairiuose 
generaliniuose direktoratuose ir tarnybose, taip pat atsižvelgdamas į šiame pranešime 
pristatytus prioritetus; be detalesnės informacijos šiuo klausimu, taip pat prašo Komisijos 
atlikti tokį išsamų pasiūlyto visuotinio darbuotojų skaičiaus mažinimo poveikio vertinimą, 
be kita ko, atsižvelgiant į tolesnį Komisijos darbuotojų skaičiaus mažinimą ilguoju 
laikotarpiu ir pateikti ataskaitą Parlamentui; primygtinai tvirtina, kad tai bus išankstinė 
biudžeto valdymo institucijos sąlyga svarstant, ar pritarti, priklausomai nuo vertinimo 
rezultatų, šiam darbuotojų skaičiaus sumažinimui 1 proc. ir galimai paremti Komisijos 
siekį iki 2018 m. darbuotojų skaičių Komisijoje palyginus su 2013 m. sumažinti 5 proc.;

63. mano, kad Europos mokyklos turėtų būti deramai finansuojamos atsižvelgiant į specifinę 
ES institucijų darbuotojų vaikų padėtį; atkreipia dėmesį į pasiūlytus bendrus 180,7 mln. 
asignavimus, kurie palyginus su 2012 m. buvo padidinti 6,8 proc. ir viršija finansinio 
programavimo sumas; nepaisant to, kruopščiai tikrins kiekvieną Europos mokykloms 
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skirtą biudžeto eilutę ir biudžeto svarstymo metu pateiks bet kokius pakeitimus, kurie, jo 
manymu, reikalingi šioje srityje;

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

64. pabrėžia bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų svarbą, nes jie yra pagrindinės 
priemonės nustatant politinius prioritetus ir sudarant sąlygas naujoms iniciatyvoms, kurios 
gali tapti ES veiksmais ir programomis, kurias vykdant gerinamas ES piliečių gyvenimas; 
ketina nustatyti suderintą bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų paketą, paremtą 
Komisijos vertinimu, apdairiai atsižvelgdamas į rezultatų, kurių siekiama, tvarumą ir 
ilgalaikiškumą;

65. pagal TIS II priedo D dalį perduos Komisijai pirmą negalutinį 2013 m. biudžeto galimų 
bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų sąrašą; tikisi, kad Komisija pateiks gerai 
pagrįstą EP orientacinių pasiūlymų analizę; pabrėžia, kad šis negalutinis sąrašas nekliudo 
Parlamentui svarstant biudžetą pateikti ir priimti pakeitimus dėl bandomųjų projektų ir 
parengiamųjų veiksmų;

66. primena, kad 2012 m. biudžete buvo patvirtinta iš viso 70 bandomųjų projektų ir 
parengiamųjų veiksmų, kuriems skiriama 105,45 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų 
visose išlaidų kategorijose; pabrėžia, kad jei 2013 m. biudžeto valdymo institucija 
patvirtins tokio paties lygio bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, kurie 
bus panašiai paskirstyti pagal išlaidų kategorijas, jau bus panaudota 54 proc. maržos pagal 
1a išlaidų kategoriją, 27 proc. maržos pagal 3a išlaidų kategoriją ir 37 proc. maržos pagal 
3b išlaidų kategoriją;

67. atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą dėl keturių parengiamųjų veiksmų ir dviejų 
bandomųjų projektų, kuriems iš viso skiriama 15,5 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų; 
ketina atidžiai išanalizuoti šių pasiūlymų tikslus ir turinį ir patikrinti reikalaujamas sumas;

Agentūros

68. atkreipia dėmesį į bendrą 2013 m. biudžeto projekte ES decentralizuotoms agentūroms 
skirtą 748 mln. EUR (t. y. 0,5 proc. viso ES biudžeto) sumą, kuri reiškia bendro ES įnašo 
(įskaitant asignuotąsias įplaukas) padidinimą 24 mln. EUR arba 3,2 proc. palyginus su 
2012 m. biudžetu; supranta, kad šis padidinimas susijęs labiausiai su aštuoniomis veiklą 
pradedančiomis agentūromis siekiant suteikti joms tinkamą finansavimą ir su septyniomis 
agentūromis, kurių užduotys buvo išplėstos, siekiant nesutrikdyti jų veikimo; pažymi, kad 
ES indėlis, skirtas visu pajėgumu veikiančioms agentūroms, nominaliai sumažėjo, tačiau 
darbuotojų padaugėjo 1,2 proc.; atkreipia dėmesį į tai, kad agentūros iš viso turi 5115 
etatų plano pareigybių, t. y. 257 pareigybėmis daugiau, šios pareigybės labiausiai 
susijusios su naujas užduotis vykdančiomis arba veiklą pradedančiomis agentūromis;

69. vis dėlto yra susirūpinęs, kad Komisija pirmą kartą sumažino asignavimus pagal beveik 
visų agentūrų bendras finansinio programavimo sumas atitinkančius prašymus skirti 
biudžeto lėšų, įskaitant tų agentūrų, kurioms Parlamentas teikia pirmenybę, prašymus, 
kurių bendra suma yra 44 mln. EUR; atidžiai išanalizuos tokio mažinimo metodus, 
priežastis ir galimą poveikį; dar kartą pabrėžia, kad ES agentūrų biudžetiniai asignavimai 
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susiję ne tik su administracinėmis išlaidomis, o iš tiesų daugiau padeda pasiekti strategijos 
„Europa 2020“ tikslus ir ES tikslus apskritai, kaip nusprendė teisėkūros institucija;

70. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai.
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PRIEDAS: 2012 M. KOVO 26 D. TRIŠALIS SUSITIKIMAS BIUDŽETO 
KLAUSIMAIS. IŠVADŲ PROJEKTAS „Biudžeto sudarymo procedūros datos ir 

Taikinimo komiteto veikimo 2012 m. sąlygos“

TRIŠALIS SUSITIKIMAS BIUDŽETO KLAUSIMAIS

2012 m. kovo 26 d.

IŠVADŲ PROJEKTAS

Biudžeto sudarymo procedūros datos ir Taikinimo komiteto veikimo 2012 m. sąlygos

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija primena 2009 m. lapkričio 30 d. bendrą pareiškimą 

dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, kuriame nustatytas 2011 m. biudžetinės procedūros 

tvarkaraštis ir numatyta, kad būsimos biudžetinės procedūros bus vykdomos pagal panašų 

tvarkaraštį, nebent būtų susitarta kitaip. Toks tvarkaraštis turėtų būti atitinkamai atnaujintas 

2013 m. biudžetinei procedūrai.

A. Šiuo atžvilgiu, institucijos susitarė dėl šių pagrindinių 2012 m. datų:

1. Trišalis susitikimas bus sušauktas liepos 9 d. ryte prieš priimant Tarybos poziciją;

2. Taryba užbaigs svarstymą ne vėliau kaip 30-ą savaitę (liepos mėn. pabaigoje);

3. Europos Parlamento Biudžeto komitetas balsuos dėl Tarybos pozicijos pakeitimų ne 

vėliau kaip iki 41-os savaitės pabaigos (spalio mėn. pradžioje);

4. Trišalis susitikimas bus sušauktas spalio 17 d. popietę prieš Europos Parlamente 

įvyksiantį svarstymą;

5. Europos Parlamentas plenariniame posėdyje dėl svarstymo balsuoja 43-ią savaitę; 

6. Taikinimo laikotarpis prasidės spalio 24 d. Prireikus, pagal SESV 314 straipsnio 

4 dalies c punkto nuostatas taikinimas truks iki 2012 m. lapkričio 13 d. (imtinai);

7. Taikinimo komitetas susirinks spalio 26 d. popietę Europos Parlamente ir lapkričio 9 d. 

Taryboje; Taikinimo komiteto posėdžiams bus rengiamasi spalio 31 d. (ryte) ir lapkričio 

7 d. (ryte) trišalio susitikimo metu; per 21 dienos taikinimo laikotarpį gali būti sušaukti 

papildomi trišaliai susitikimai.
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B. Susitarta dėl priede išdėstytų Taikinimo komiteto veikimo sąlygų.
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PRIEDAS

Taikinimo komiteto veikimo 2012 m. sąlygos

1. Jei Europos Parlamentas balsuos dėl Tarybos pozicijos pakeitimų, Tarybos pirmininkas 
to paties plenarinio posėdžio metu atsižvelgs į abiejų institucijų pozicijų skirtumus ir 
duos Europos Parlamento pirmininkui sutikimą nedelsiant sušaukti Taikinimo komitetą. 
Laiškas, kuriuo sušaukiamas Taikinimo komitetas, bus išsiųstas tą pačią dieną, kurios 
metu įvyko balsavimas plenariniame posėdyje, ir taikinimo laikotarpis prasidės kitą 
dieną. 21 dienos laikotarpis apskaičiuojamas remiantis Reglamentu (EEB, Euratomas) 
Nr. 1182/71, nustatančiu terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles.

2. Jei Taryba negali pritarti visiems pakeitimams, už kuriuos balsavo Europos 
Parlamentas, ji savo poziciją patvirtins laišku, kuris bus išsiųstas iki nustatytos pirmo 
Taikinimo komiteto posėdžio datos, numatytos A dalies 7 punkte. Tokiu atveju 
Taikinimo komitetas toliau dirbs laikydamasis tolesniuose punktuose nustatytų sąlygų.

3. Taikinimo komitetui bus pateiktas bendras dokumentų, kuriuose palyginami įvairūs 
biudžetinės procedūros etapai, rinkinys (pradiniai dokumentai)1. Juose bus pateiktos 
sumos „pagal atskiras eilutes“2, bendros sumos pagal finansinės programos išlaidų 
kategorijas ir lyginamasis dokumentas, kuriame bus nurodytos sumos bei pastabos su 
pakeitimais dėl visų biudžeto eilučių, kurios technine prasme laikomos „atviromis“. Šie 
dokumentai bus klasifikuojami pagal biudžeto nomenklatūrą.

Prie Taikinimo komitetui skirtų pradinių dokumentų taip pat bus pridėti kiti 
dokumentai3.

4. Kad susitarimas būtų pasiektas iki taikinimo laikotarpio pabaigos, trišaliuose 
susitikimuose bus: 

o apibrėžta derybų svarstytinais biudžetiniais klausimais apimtis;
o svarstomi pagal pirmą įtrauką nustatyti neišspręsti klausimai, siekiant susitarimo, 

kuris turi būti patvirtintas Taikinimo komiteto;

                                               
1 Įvairūs etapai apima: 2012 m. biudžetas (įskaitant priimtus taisomuosius biudžetus); pradinis biudžeto 

projektas; Tarybos pozicija dėl biudžeto projekto; Europos Parlamento pateikti Tarybos pozicijos 
pakeitimai ir Komisijos pateikti taisomieji raštai. Palyginimo tikslais pirminiame biudžeto projekte bus 
įtraukti tik tie taisomieji raštai, į kuriuos atsižvelgta ir per Tarybos, ir per Europos Parlamento 
svarstymus.

2 Biudžeto eilutės, kurios technine prasme laikomos „uždarytomis“, pateikiamuose dokumentuose bus 
paryškintos. Biudžeto eilutė, kuri technine prasme laikoma „uždaryta“, yra eilutė, dėl kurios nėra 
nesutarimų tarp Europos Parlamento ir Tarybos ir dėl kurios nėra pateiktas taisomasis raštas, nedarant 
poveikio Taikinimo komiteto galutiniam sprendimui.

3 Įskaitant Komisijos raštą dėl įgyvendinamumo dėl Tarybos pozicijos ir Europos Parlamento pateiktų 
pakeitimų; taisomąjį raštą dėl žemės ūkio (gali būti ir dėl kitų sričių); galbūt Komisijos parengtą 
įspėjamąjį raštą dėl rudens biudžeto prognozės; ir galimus kitų institucijų raštus dėl Tarybos pozicijos ir 
Europos Parlamento pateiktų pakeitimų.
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o sprendžiami teminiai klausimai, be kita ko, pagal daugiametės finansinės 
programos išlaidų kategorijas.

Preliminarios išvados bus daromos bendrai kiekvieno trišalio susitikimo metu arba 
iškart po jo, tuo pačiu metu sudarant ir kito susitikimo darbotvarkę. Nepažeidžiant 
galutinio Taikinimo komiteto sprendimo, tokias išvadas užregistruos trišalį susitikimą 
surengusi institucija ir praėjus 24 valandoms jos bus laikomos preliminariai 
patvirtintomis.

5. Taikinimo komiteto posėdžiuose galimam patvirtinimui pateikiamos trišalių susitikimų 
išvados ir dokumentas, kuriame nurodytos biudžeto eilutės, dėl kurių trišaliuose 
susitikimuose pasiektas preliminarus susitarimas.

6. SESV 314 straipsnio 5 dalyje numatytą bendrą tekstą, padedant Komisijai, parengia 
Europos Parlamento ir Tarybos sekretoriatai. Jį sudaro perdavimo raštas, skirtas 
Europos Parlamento Pirmininkui ir Tarybos Pirmininkui, kuriame nurodoma Taikinimo 
komitete pasiekto susitarimo data, ir priedai, kuriuose, be kita ko, pateikiama:

o visų biudžeto punktų sumos pagal atskiras biudžeto eilutes1 ir suvestinės sumos 
pagal finansinės programos išlaidų kategorijas;

o suvestinis dokumentas, kuriame nurodomos sumos, ir biudžeto projekto2 arba 
Tarybos pozicijos pakeitimų, dėl kurių susitarta, galutinis tekstas.

Taikinimo komitetas taip pat gali patvirtinti galimus bendrus pareiškimus dėl 2013 m. 
biudžeto.

7. Bendras tekstas bus išverstas į visas kalbas (tai atliks Europos Parlamento tarnybos) ir 
per 14 dienų nuo dienos, einančios po dienos, kurią buvo pasiektas susitarimas dėl 
bendro teksto pagal pirmiau išdėstytą 6 punktą, bus pateiktas tvirtinti abiem biudžeto 
valdymo institucijoms.

Galutinę biudžeto redakciją parengs teisininkai lingvistai, priėmus bendrą tekstą, jo 
priedus sujungiant su biudžeto eilutėmis, kurios nebuvo pakeistos per taikinimo 
procesą.

8. Trišalį susitikimą arba Taikinimo komiteto posėdį surengusi institucija organizuos 
vertimą žodžiu, Taikinimo komiteto posėdžiuose užtikrindama vertimą į visas oficialias 
kalbas, o trišaliuose susitikimuose – vertimą į ad hoc kalbas.

Posėdį surengusi institucija užtikrins, kad būtų padarytos ir išdalytos posėdžio 
dokumentų kopijos.

Siekdamos parengti bendro teksto galutinę redakciją, visų trijų institucijų tarnybos 
bendradarbiaus registruojant derybų rezultatus.

                                               
1 Eilutės, kurios nebuvo pakeistos, palyginti su biudžeto projektu arba Tarybos pozicija dėl jo, bus 

paryškintos.
2 Įskaitant taisomuosius raštus, į kuriuos atsižvelgta ir per Tarybos, ir per Europos Parlamento svarstymus.


