
AD\914783LT.doc PE494.615v03-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Biudžeto kontrolės komitetas

2011/0177(APP)

8.10.2012

NUOMONĖ
Biudžeto kontrolės komiteto

pateikta Biudžeto komitetui

dėl preliminaraus pranešimo siekiant teigiamos 2014–2020 m. daugiametės 
finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties (2011/0177(APP))
(COM(2011)0398– COM(2012)0388 – 2011/0177(APP))

Nuomonės referentas: Jan Mulder



PE494.615v03-00 2/6 AD\914783LT.doc

LT

PA_NonLeg_Interim



AD\914783LT.doc 3/6 PE494.615v03-00

LT

PASIŪLYMAI

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

Rekomendacijos

Horizontalieji klausimai

1. atsižvelgia į svarbius valstybių narių realiojoje ekonomikoje vykstančius pokyčius, kurių 
priežastis – krizė; taigi primygtinai reikalauja, kad įgyvendinant 2014–2020 m. 
daugiametėjė finansinėjė programoje (DFP) numatytus veiksmus būtų atsižvelgiama į 
dabartinę valstybių narių ekonominę ir socialinę padėtį ir kad prireikus šie veiksmai būtų 
iš naujo pakoreguoti siekiant suderinti juos su bendrais tikslais, nurodytais Europos 
Vadovų Tarybos 2012 m. birželio 28 ir 29 d. išvadose, pateiktose dalyje „Europos 
politikos indėlis skatinant ekonomikos augimą ir užimtumą“;

2. pritaria visam finansiniam paketui, kuris numatytas būsimam daugiamečiam finansavimo 
laikotarpiui, kaip siūlo Komisija savo pasiūlyme dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. daugiametė finansinė programa; vis dėlto mano, kad reglamento aprėptis turėtų 
apsiriboti patikimo finansų valdymo principais, nes per septynerius metus dėl kintančių 
politinių ir ekonominių sąlygų ir nenumatytų įvykių gali reikėti koregavimo; mano, kad 
todėl išsamesnės nuostatos turėtų būti įtrauktos į tarpinstitucinį susitarimą;

3. apgailestauja, kad rengiant naująją 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą (DFP) 
neprašyta Europos Audito Rūmų parengti apžvalginės ataskaitos, kurioje būtų nurodyti 
ankstesnės DFP privalumai ir trūkumai; taigi ragina Europos Audito Rūmus paruošti tokią 
ataskaitą, kai bus rengiama kita DFP, galiosianti po 2020 m.;

4. ir toliau yra įsitikinęs, kad patikimas biudžeto valdymas turi būti pagrįstas patirtimi, įgyta 
vykdant biudžetą ankstesniais metais; atsižvelgdamas į tai mano, kad Biudžeto kontrolės 
komiteto, kaip horizontaliuosius įgaliojimus turinčio komiteto, dedamos pastangos yra itin 
svarbios;

5. apgailestauja, kad naujame tarpinstitucinio susitarimo projekte, turint mintyje biudžeto 
vykdymą, neįrašyta jokių nuostatų dėl taupymo, efektyvumo ir veiksmingumo ir patikimo 
finansų valdymo biudžeto kontrolės požiūriu; 

6. ragina į naująjį tarpinstitucinį susitarimą įtraukti nuostatas dėl atskaitomybės, skaidrumo ir 
patikimo finansų valdymo, jei jos neįrašytos į būsimą persvarstytą finansinį reglamentą 
(FR);

7. primygtinai pabrėžia, kad valstybės narės privalo prisiimti atsakomybės dalį, laikydamosi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 317 straipsnio nuostatų; primena, kad 90 proc. 
klaidų, kurias aptiko Europos Audito Rūmai, padarytos valstybėse narėse, ir kad 
daugumos šių klaidų buvo galima išvengti;

8. ragina valstybes nares paskelbti nacionalines valdymo deklaracijas, pasirašytas tinkamu 
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politiniu lygmeniu; mano, kad tais atvejais, kai valstybė narė pateikė nacionalinę valdymo 
deklaraciją, susijusią su išlaidomis pagal pasidalijamojo valdymo sistemą, kiekvieno 
fondo atveju finansinis koregavimas turėtų sumažėti 15 proc.;

9. ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis nustatyti nacionalinės valdymo 
deklaracijos pavyzdį, tuomet šios deklaracijos taptų svarbios ir palyginamos; mano, kad 
šiose deklaracijose, inter alia, turėtų būti patvirtinti tokie kriterijai, kaip antai sąskaitų 
teisingumas ir sąžiningumas, valdymo ir kontrolės sistemų efektyvumas ir operacijų 
teisėtumas ir tvarkingumas, nurodyti, kam taikomas patikinimas ir šio patikinimo 
pagrindą, ir kartu su šiomis deklaracijomis turėtų būti pateikiama audito nuomonė su 
įrašytomis išlygomis ir atsisakymais pareikšti nuomonę1; mano, kad Audito Rūmai ir 
Komisija turėtų galėti įtraukti nacionalinių valdymo deklaracijų turinį į savo atliekamą 
auditą;

10. ragina valstybes nares parengti prasmingus metinius apibendrinimus ir paskelbti juos
viešai;

11. apgailestauja, kad Europos stabilumo mechanizmas (ESM) buvo sukurtas 
tarpvyriausybiniu pagrindu, nedalyvaujant Europos Sąjungos institucijoms, nepaisant to, 
kad euras yra viena iš Sąjungos prerogatyvų; pabrėžia, kad dėl šios priežasties sprendimų 
priėmimas pagal Europos stabilumo mechanizmo steigimo sutartį tampa neaiškus, kyla 
abejonių dėl atskaitomybės ir demokratinės kontrolės;

Specifiniai klausimai

12. ragina, kad pajamos ir išlaidos, kurių priežastis – atitinkamo Europos plėtros fondo lėšų 
naudojimas, būtų įtrauktos į bendrąjį Sąjungos biudžetą siekiant užtikrinti tinkamą 
demokratinę kontrolę; pabrėžia, kad lėšas, numatytas pagal 4 išlaidų kategoriją, reikėtų 
atitinkamai padidinti;

13. atsižvelgdamas į didesnes pastangas, dedamas kovojant su cigarečių kontrabanda ir 
klastojimu, ragina baudas, surinktas taikant sankcijas už nelegalią prekybą tabako 
produktais, laikyti išorės asignuotosiomis pajamomis;

14. ragina konkurencijos srityje skirtas baudas, kitas baudas ir sumas, gaunamas išsprendus 
ginčus neteismine tvarka, sudarius susitarimus ar kitas panašias sutartis su bet kokia 
nevalstybine trečiąja šalimi, laikyti ES biudžeto pajamomis, nesvarbu, ar tai būtų 
asignuotosios, ar kitos formos pajamos;

15. pažymi, kad nediferencijuotieji asignavimai, atitinkantys iki finansinių metų pabaigos 
tinkamai prisiimtus įsipareigojimus, turėtų būti automatiškai perkeliami tik į kitus 
finansinius metus. Į kitus finansinius metus taip pat turėtų būti perkeliami panaikinti ir 
nepanaudoti asignavimai (įsipareigojimai ir mokėjimai), nenumatyti naujojo finansinio 
reglamento projekto 9 straipsnio 2 ir 3 dalyse, taip pat turimos nepanaudotos maržos, 
neviršijančios daugiametės finansinės programos kiekvienos išlaidų kategorijos viršutinės 
ribos, kurios turėtų sudaryti bendrą DFP maržą ir kitais finansiniais metais turėtų būti 
paskirstomos įvairioms išlaidų kategorijoms, atsižvelgiant į pagal jas numatytus poreikius;

                                               
1 Žr. Komisijos nario A. Šemetos 2011 m. vasario 24 d. laiško Biudžeto kontrolės komiteto pirmininkui 1 priedą.
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16. ragina sudaryti galimybę perkelti panaikintus ir nepanaudotus asignavimus 
(įsipareigojimus ir mokėjimus) iš N metų biudžeto į N+1 metų biudžetą arba vieną iš 
būsimų biudžetų pagal metinę biudžeto sudarymo procedūrą biudžeto valdymo institucijos 
sprendimu; ragina, kad nepanaudoti ir panaikinti asignavimai būtų arba skiriami 
konkrečiai programai, arba įrašomi į negalutinį skyrių; pabrėžia, kad tokiais atvejais 
išteklių iš valstybių narių turėtų būti reikalaujama tik po to, kai biudžeto valdymo 
institucija priėmė sprendimą dėl konkrečios paskirties;

17. ragina sudaryti galimybę perkelti nepanaudotas maržas pagal DFP kiekvienos išlaidų 
kategorijos viršutinę ribą į kitų metų maržą, susijusią su bet kuria DFP viršutine riba, 
nekeičiant bendros numatytos DFP sumos;

18. ragina perteklinius ar nepanaudotus dabartinės DFP ankstesnių biudžetinių metų 
įsipareigojimus kartu su panaikintais asignavimais įrašyti į mokėjimų ir įsipareigojimų 
rezervą;

19. ragina laikyti pridėtinės vertės mokestį (PVM) tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis;

20. ragina aiškiai nustatyti skirtingų rūšių paramą biudžetui; pažymi, kad gavėjo 
įsipareigojimai ir sąlygos, kuriomis teikiama parama biudžetui, turėtų taip pat būti aiškiai 
nustatyti.
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