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PASIŪLYMAI

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

Teisingumas

1. mano, kad neabejotiną pirmenybę reikia teikti paprastų, aiškių ir lengvai suprantamų 
teisės aktų rengimui siekiant užtikrinti aukštą ES teisėkūros skaidrumo lygį ir veiksmingą 
teisės aktų taikymą; taigi pažymi, jog tolesnį Europos teisingumo erdvės kūrimą būtina 
remti numatant atitinkamus finansinius išteklius tam, kad piliečiams visoje Europoje būtų 
užtikrinti ES standartai, būtinas teisingumo lygis, nediskriminacinis elgesys ir 
visapusiškos galimybės naudotis savo teisėmis;

2. mano, jog būtina, kad ES, numatydama didelius finansinius asignavimus, finansuotų 
rinkinį specialių finansinių programų, skirtų Sąjungos teisingumo srities teisės aktams ir 
politikai remti, pagal kurias daugiausia dėmesio skiriama tarpvalstybiniams klausimams, 
kuriuos tinkamai išspręsti galima tik imantis koordinuotų veiksmų ES lygmeniu;

3. pabrėžia, kad padidinus 2014–2020 m. laikotarpiu Teisingumo programai numatytus 
asignavimus būtų galima geriau užtikrinti visas teises kreiptis į teismus, išsamų teisėjų 
mokymą ir veiksmingą teismų bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose, ir 
ragina 5 proc. padidinti jai numatytą finansinį paketą;

Administravimas

4. pritaria Komisijai, kad reikia racionalizuoti administracines išlaidas; vis dėlto pabrėžia, 
kad, atsižvelgiant į nelengvus dabartinės ekonomikos krizės keliamus iššūkius, 
nepaprastai svarbu pasiekti tolesnio lėšų taupymo ir užtikrinimo, kad institucijos galėtų 
vykdyti savo užduotis ir pareigas atsižvelgdamos į Sutartyse joms numatytas pareigas ir 
galias, pusiausvyrą;

5. šiomis aplinkybėmis pažymi, kad 80 proc. sutaupytų lėšų, kurias numatė Komisija, 
ketinama gauti 5 proc. sumažinus darbuotojų; visiškai nepritaria tam, kad darbuotojų 
mažinimas visose institucijose, įstaigose ir agentūrose būtų vykdomas taikant vieną matą, 
nepaisant to, kad jų vaidmenys ir pareigos, numatytos Sutartyse, labai skiriasi; pabrėžia, 
kad siekiant nesutrikdyti tinkamo institucijų funkcionavimo reikėtų leisti kiekvienai 
institucijai nuspręsti, kur ir kiek darbuotojų ji gali sumažinti;

6. primena, kad 2004 m. Europos Sąjungos valstybės tarnyba buvo iš esmės reformuota ir 
jau buvo sutaupyta 3 mlrd. eurų, o iki 2020 m. iš ES biudžeto bus sutaupyta dar maždaug 
5 mlrd. eurų; pažymi, kad ES administracinės išlaidos sudaro tik 5,8 proc. 2007–2013 m.
daugiametės finansinės programos (DFP) biudžeto, kuris sudaro maždaug 1 proc. ES 
BVP;

7. pripažįsta tai, kad biudžeto valdymo institucijos turi atsižvelgti į skirtingas kitos DFP 
laikotarpio ekonomines ir socialines aplinkybes, tačiau pabrėžia, kad šiuo metu labiau, 
negu bet kada, ES reikalinga veiksminga valstybinė tarnyba, kurios darbuotojai būtų labai 
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kvalifikuoti ir daugiakalbiai valstybių narių piliečiai, įdarbinti iš kuo įvairesnių 
geografinių regionų ir tinkamai atsižvelgiant į lyčių pusiausvyrą; pažymi, kad darbuotojai 
privalo būti nepriklausomi, atitikti aukščiausius profesinius standartus ir norėti išvykti iš 
savo kilmės šalies; be to, pažymi, kad darbuotojams reikia užtikrinti išteklių tam, kad jie 
galėtų kiek įmanoma veiksmingiau ir lojaliau atlikti savo pareigas;

8. griežtai nepritars jokioms priemonėms, kuriomis pažeidžiama pareigūnų teisinė padėtis 
pagrindinių teisių aspektu, pagrindiniai Sąjungos teisės principai ir socialinio teisingumo 
principas ir kurios kelia pavojų tinkamam ES administracijos, jai vykdant savo misiją 
tarnauti piliečiams ir Sąjungai, veikimui.
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