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PASIŪLYMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. supranta, kad parama biudžetui – tai vystymosi priemonė, dėl kurios esama skirtingų 
nuomonių ir kuri susijusi su galimybėmis ir iššūkiais; pripažįsta, kad ją taikant laikomasi 
vystymosi principų didinant atsakomybę ir stiprinant partnerių bei paramos teikėjų 
dialogą, ir taip pat pripažįsta, kad šios priemonės pranašumas – nedidelės sandorių 
išlaidos, nors tuo pačiu metu kyla netinkamumo lėšų panaudojimo ir neplanuoto lėšų 
panaudojimo rizika, jei paramą gaunančių šalių viešųjų finansų valdymas nėra 
pakankamai skaidrus, atskaitingas ir efektyvus; pažymi, kad parama biudžetui nėra 
tinkamas kiekvienos situacijos sprendimas ir neturėtų būti laikomas vienintele galimybe;

2. ragina Komisiją užtikrinti, kad prieš suteikiant paramą biudžetui būtų garantuojama, kad 
intervencijos tikslai yra paramą gaunančios šalies nacionalinių programų dalis ir kad 
būtų vadovaujamasi koordinavimo, papildomumo ir nuoseklumo principais kitų paramos 
teikėjų atžvilgiu bei atsižvelgiama į pačios paramą gaunančios šalies skiriamų išteklių 
papildomumą;

3. siekiant užtikrinti ES paramos biudžetui adekvatumą ragina Komisiją racionalizuoti 
programavimą ir apibrėžti procesą gerinant sprendimų dėl paramos biudžetui operacijų 
pradžios parengimą ir dokumentavimą ir, atsižvelgiant į delegacijų išteklių apribojimus, 
dėl kurių dažnai apribojama jų galimybė vykdyti tam tikrą veiklą, ragina Komisiją 
numatyti pakankamai kvalifikuotų darbuotojų įgyvendinimo procesui, nes teikiant 
paramą biudžetui reikalingi įvairūs analitiniai įgūdžiai, susiję su projektų ir programos 
finansavimu;

4. ragina Komisiją nustatyti tikslus tokiu būdu, kad būtų galima įvertinti programų 
veiksmingumą ir užtikrinti Komisijos atskaitomybę; ragina Komisiją atsižvelgti į 
atitinkamos paramą gaunančios šalies prioritetines gebėjimų stiprinimo reikmes;

5. dar kartą atkreipia dėmesį į savo ankstesnius raginimus Komisijai nuo skiriamų lėšų 
kontrolės pereiti prie rezultatų atsižvelgiant į rodiklius patikros bei pagerinti savo 
pranešimų teikimo sistemą tam, kad daugiau dėmesio būtų skiriama programų 
veiksmingumui;

6. ragina Komisiją taikyti veiksmingą rizikos valdymo sistemą tam, kad būtų sumažinta 
viešųjų finansų valdymo, susijusio su paramos biudžetui programomis, rizika;

7. yra susirūpinęs tuo, kad Audito Rūmai savo metinėje 2009 m. veiksmų, finansuojamų 
pagal aštuntą, devintą ir dešimtą Europos plėtros fondo (EPF) programas, ataskaitoje 
nustatė, kad paramos biudžetui mokėjimuose labai dažnai pasitaikė kiekybiškai 
neįvertinamų klaidų, nes nesama oficialaus ir struktūriško būdo parodyti, ar laikomasi 
mokėjimo taisyklių; tuo pačiu metu atkreipia dėmesį į ir teigiamai vertina esminį 
tinkamumo demonstravimo pagerinimą, kurį Audito Rūmai nustatė pagal dešimtą EPF ir 
kurį lėmė aiškesnės dabar sistemingai naudojamos vertinimo sistemos;
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8. ragina Komisiją užtikrinti, kad specialiose su veiklos rezultatais grindžiamų įvairių 
kintamo dydžio dalių apmokėjimu susijusiose sąlygose būtų aiškiai apibrėžti rodikliai, 
tikslai, skaičiavimo metodai ir tikrinimo šaltiniai ir kad delegacijų viešųjų finansų 
valdymo vertinimo ataskaitose struktūrišku ir oficialiu būdu būtų pateikta viešųjų 
finansų valdymo pažanga, aiškiai nustatant kriterijus, pagal kuriuos ji turėjo būti 
vertinama, pasiekta pažanga, ir priežastys, dėl kurių reformos programa galėjo nebūti 
įgyvendinta pagal planą;

9. ragina Komisiją imtis visų būtinų priemonių siekiant kovoti su korupcija paramą 
gaunančiose šalyse, įskaitant išmokų sustabdymą, jei būtina; atsižvelgdamas į tai ragina 
Komisiją palaikyti glaudų ir nuolatinį dialogą korupcijos klausimais su šių valstybių 
vyriausybėmis ir teikti pakankamai dėmesio konkrečių valstybių gebėjimų stiprinimo 
reikmėms atskaitomybės ir kovos su korupcija srityse; pažymi, kad iš 27 AKR šalių, 
kurių padėtis nėra nestabili, ir kurioms teiktina bendroji parama biudžetui (BPB) buvo 
suplanuota šalies strategijos dokumentuose pagal dešimtą EPF, remiantis organizacijos 
„Transparency International“ 2009 m. korupcijos suvokimo indeksu, 12 šalių korupcija 
yra plačiai paplitusi, o iš šešių Lotynų Amerikos ir Azijos šalių, kurioms taikoma BPB 
programa, penkios šalys taip pat priskiriamos šalims, kuriose korupcija plačiai paplitusi;

10. pakartoja, kad, jo manymu, siekiant tikrosios atsakomybės už veiksmus į procesą būtina 
įtraukti šalių partnerių nacionalinius parlamentus, pilietinę visuomenę ir vietos valdžios 
institucijas ir dar kartą atkreipia dėmesį į savo raginimą Komisijai dėti visas pastangas 
siekiant gerinti dialogą su šiomis institucijomis įvairiais programavimo proceso etapais;

11. atsižvelgdamas į tai ragina veiksmingai įgyvendinti 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1905/2006, nustatančio vystomojo 
bendradarbiavimo finansinę priemonę („VBP reglamentas“)1, 25 straipsnio b punkte 
numatytą reikalavimą, kad „Komisija nuosekliai taiko rezultatais ir veiklos rodikliais 
pagrįstą požiūrį bei aiškiai apibrėžia ir stebi jo sąlygiškumą, taip pat remia šalių 
partnerių pastangas vystyti parlamentinės kontrolės ir audito gebėjimus bei didinti 
skaidrumą ir gerinti visuomenės galimybes gauti informaciją“, ir primygtinai ragina 
Komisiją šias nuostatas taikyti ir paramą iš Europos plėtros fondo gaunančių šalių (AKR 
šalys) paramai biudžetui, nes iki šiol šioms šalims buvo taikomi tik labiau techninio 
pobūdžio Kotonu susitarimo 61 straipsnio 2 dalies kriterijai.

                                               
1 OL L 37, 2006 12 27, p. 41.
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