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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. apgailestauja dėl Parlamento nustatytos strategijos derėtis dėl pasiūlymų dėl teisės aktų 
nekeičiant DFP numatytų skaičių; mano, kad Parlamentas turi įvertinti strategijos 
rezultatus;

2. apgailestauja, kad remiantis 2011 m. skaičiais palyginamosiomis kainomis, kuriuos 
Komisija pasiūlė kaip pagrindą deryboms, nebuvo galima visapusiškai atsižvelgti į realius 
valstybių narių poreikius, visų pirma susijusius su užimtumu ir socialine regresija; 
pabrėžia, kad duomenų, ypač statistinių duomenų, trūkumas turės neigiamą poveikį 
politikai ir galbūt prisidės prie neigiamo požiūrio į ES biudžetą;

3. apgailestauja, kad pasiūlymų dėl teisės aktų aspektus aptarė ir sprendimą dėl jų priėmė 
Europos Vadovų Taryba, užuot, kad dėl jų būtų derėtasi ir susitarta atitinkamos sudėties 
Tarybos ir atsakingo komiteto lygmeniu; pabrėžia, kad Taryba nepaisė Parlamento, kaip 
vienos iš teisėkūros institucijų, vaidmens, visų pirma kalbant apie Jaunimo užimtumo 
iniciatyvą; primena Europos Vadovų Tarybai, kad pagal Sutarties nuostatas ji neturi 
teisėkūros įgaliojimų; todėl įspėja, kad ateityje abi teisėkūros institucijos turi vengti 
perduoti teisėkūros įgaliojimus Europos Tarybai;

4. pažymi, kad Europos Tarybos išvados turi būti vertinamos kaip derybų instrukcijos 
Tarybai; labai apgailestauja, kad ši problema buvo itin ryški derybose dėl ES daugiamečių 
programų, ypač dėl Europos socialinio fondo ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondo; 

5. apgailestauja, kad atvejais, kai teisėkūros institucijos susitarė išplėsti siūlomų finansinių 
programų apimtį, nebuvo galima atitinkamai padidinti finansinių asignavimų ir išvengti 
lėšų sumažinimo; ypač apgailestauja dėl to, kad nuo ESF įkūrimo nuolat mažinamos šio 
fondo lėšos, neatsižvelgiant į tai, kad bėgant laikui jo veiklos mastas išsiplėtė; 
apgailestauja dėl to, kad pasiūlytas ESF paketas, kuriam būtų skirta 25 proc. sanglaudos 
politikos lėšų, nebuvo patvirtintas derybose dėl 2014–2020 m. laikotarpio; taip pat 
apgailestauja dėl to, kad, palyginti su kitomis finansinėmis priemonėmis, neproporcingai 
sumažintos EGF metinės ribos; apgailestauja, kad svarstant visas su DFP susijusias bylas 
buvo remiamasi Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 20 straipsniu ir taip buvo 
apribotos demokratinės Parlamento narių teisės pareikšti nuomonę, pvz., dėl minimalios 
ESF finansinio paketo dalies;

6. pabrėžia, kad vienas iš Lisabonos sutartyje numatytų reformos tikslų buvo Sąjungos 
finansinės programos nustatymo demokratizavimas, ir apgailestauja, kad šiomis 
aplinkybėmis priimant sprendimus dėl 2014–2020 m. laikotarpiui skirtų pasiūlymų dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų nebuvo tinkamai pasinaudota galimybe veikti 
visapusiškai vadovaujantis Sutarties principais;

7. apgailestauja, kad, nepaisant akivaizdaus spaudimo dėl laiko, nes baigia galioti DFP ir 
artėja Europos Parlamento rinkimai, dėl su turiniu nesusijusių priežasčių derybos dėl EGF 
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ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo labai užtruko, todėl 
susitarimams pasiekti laiku liko nepriimtinai mažai laiko; apgailestauja, kad Komisijos 
pasiūlymas dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo buvo pateiktas 
labai pavėluotai;

8. pažymi, kad atitinkami Parlamento atstovai ne visada išsamiai tinkamu laiku vieni kitus 
informuodavo apie derybinių pozicijų pasikeitimus ir tai kartais turėjo įtakos Parlamento 
požiūrio nuoseklumui;

9. remdamasis su Užimtumo ir socialinių inovacijų programa susijusia patirtimi, atkreipia 
dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduriama atskirai derantis dėl horizontalių elementų, 
kurie yra panašūs į keletą skirtingų politikos sričių daugiamečių programų, todėl gaunami 
skirtingi rezultatai, nesusitariama dėl vieningo požiūrio ir taip dar susilpninama 
Parlamento derybinė pozicija; mano, kad laikantis labiau sisteminio požiūrio būtų pasiekta 
geresnių rezultatų;

10. pabrėžia, jog daug problemų kelia tai, kad derybos dėl pasiūlymų dėl teisės aktų, ypač dėl 
ESF, priklauso nuo pažangos derybose dėl visaapimančios daugiametės finansinės 
programos;

11. apgailestauja, kad, nepaisant Sutarties nuostatų, Taryba nusprendė derėtis dėl pasiūlymų 
dėl teisės aktų remdamasi tik iš dalies bendrais požiūriais arba bendrais požiūriais 
neturėdama įgaliojimų, kuriuos savo pakeitimais būtų suteikęs Parlamentas, todėl derybos, 
visų pirma dėl ESF, EGF ir Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, 
vėlavo ir buvo blokuojamos;

12. apgailestauja, kad Parlamentas nusprendė nesinaudoti visomis įprastos teisėkūros 
procedūros galimybėmis derėdamasis su Taryba dėl teisėkūros pagrindo; mano, kad 
šiomis aplinkybėmis ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į tuos atvejus, kai pasiūlymas dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto pripažįstamas kaip kelių komitetų kompetencijos 
klausimas; mano, kad ypatingais atvejais derybų su Taryba įgaliojimai turi būti suteikiami 
per plenarinį posėdį, kad būtų užtikrintas platus palaikymas, sustiprinta Parlamento 
derybinė pozicija ir užtikrintas skaidrumas;

13. mano, kad reikėtų sudaryti galimybę sklandžiai patvirtinti derybose su Taryba pasiektus 
susitarimus per plenarinį posėdį, tačiau tai negali būti daroma neleidžiant per plenarinį 
posėdį daryti sutartų tekstų pakeitimų; mano, kad tokios procedūros galėtų būti taikomos 
tik pasiekus platų politinį sutarimą dėl susitarto teksto; todėl ragina savo kompetentingą 
komitetą ištirti galimybę taikyti EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnį per pirmąjį ir 
antrąjį svarstymą pasiektiems susitarimams;

14. primena, kad likusios maržos, kurių dydis mažesnis nei DFP nustatytos 2014–2016 m. 
įsipareigojimų asignavimų viršutinės ribos, sudaro bendrąją DFP įsipareigojimų maržą, 
kurią turi apskaičiuoti Komisija ir kuri turi būti suteikta viršijant DFP nurodytas 2016–
2020 m. viršutines ribas, nustatytas politiniams tikslams, susijusiems su augimu ir 
užimtumu, visų pirma Jaunimo užimtumo iniciatyva;

15. ragina kitos kadencijos Komisiją ir Parlamentą atidžiai peržiūrėti strategijos „Europa 
2020“ laimėjimus, ypač su užimtumu susijusius tikslus, ir pasinaudoti peržiūros sąlyga 
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siekiant papildyti finansinius išteklius strategijai sustiprinti atsižvelgus į neigiamą 
dabartinės krizės poveikį jos vykdymui;

16. primena, kad būsima DFP peržiūra neturi turėti neigiamo poveikio iš anksto paskirtiems 
nacionaliniams finansiniams paketams sanglaudos politikai ir ypač ESF asignavimams;

17. ragina kitos kadencijos Komisiją spręsti jaunimo nedarbo klausimą ir siūlyti iš esmės 
padidinti Jaunimo užimtumo iniciatyvos biudžetą vykdant DFP peržiūrą;

18. atkreipia kitos kadencijos Komisijos ir Parlamento dėmesį į tai, kad Reglamente dėl 
Europos socialinio fondo numatyta, jog be DFP peržiūros proceso 2016–2020 m. JUI 
skiriamos lėšos gali būti peržiūrimos ir padidinamos pagal biudžeto procedūrą, laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1311/2013 14 straipsnio;

19. yra labai susirūpinęs, kad bet kokias diskusijas su Taryba dėl biudžeto daugelį metu 
neigiamai veikė „sąžiningos grąžos“ logika, ir pabrėžia, kad dėl tokios padėties iš esmės 
kalta ES finansavimo sistema, nes apie 85 proc. pajamų gaunama iš nacionalinių įnašų, o 
ne iš tiesų nuosavų išteklių, kaip numatyta Romos sutartyje;

20. pažymi, kad Europos Vadovų Taryba, priimdama sprendimą dėl bendro 2014–2020 m. 
DFP dydžio, laikėsi principo „iš viršaus į apačią“, o tai atitinkamai atskleidžia nerimą 
keliančią prieštarą tarp Europos Vadovų Tarybos prisiimtų ES politinių įsipareigojimų ir 
jos nenoro tinkamai juos finansuoti; pabrėžia, kad Parlamentas nepakankamai įvertino 
Europos Vadovų Tarybos galimybes įvertinti įsigaliojusios Lisabonos sutarties poveikį 
Parlamento įgaliojimams dėl DFP priėmimo ir laikytis atitinkamo požiūrio;

21. yra įsitikinęs, kad kiekvienas sprendimas dėl finansinės programos turėtų būti priimamas 
tik po to, kai įvyko tikros politinės diskusijos dėl ES biudžeto reikšmės, vaidmens, 
pridėtinės vertės ir suderinamumo su Sąjungos priimta politine strategija ir jai numatytais 
veiklos tikslais, taip pat turėtų būti šiomis diskusijomis grindžiamas;
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