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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina susitarimus dėl teisingumui ir vidaus reikalams (TVR) skirtų lėšų; 
pripažįsta, kad Parlamento derybų grupės labai prisidėjo nustatant galutinę TVR lėšų 
sumą, ypač sumą, skirtą bendro pobūdžio ir konkretiems uždaviniams, mažiausias išlaidų, 
susijusių su uždaviniais, procentines dalis, gero lėšų panaudojimo matavimo rodiklius ir 
ES vidaus bei išorės veiksmų nuoseklumą;

2. labai apgailestauja, kad 2013 m. vasario 7–8 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose dėl 
DFP įrašytas skaičius pagal 3 išlaidų kategoriją, kuris 16,6 proc. mažesnis už pasiūlytą 
Komisijos, taip pat daug mažiau lėšų skirta Vidaus saugumo fondui ir Prieglobsčio, 
integracijos ir migracijos fondui (sumažinimas atitinkamai siekia 23 proc. ir 20 proc.); 
pažymi, kad vėlai paskelbus DFP skaičius ir kiekvienai politikos sričiai nustatytas 
viršutines ribas, atskiri pranešėjai negalėjo parengti strateginio požiūrio dėl derybų su 
Taryba; primygtinai ragina Komisiją ateityje atnaujintus DFP skaičius pateikti Tarybai ir 
Parlamentui vienu metu;

3. vertina konstruktyvų rotacijos tvarka pirmininkaujančių valstybių narių ir Komisijos 
vaidmenį per derybas teisingumo srityje; pažymi, kad dėl jų nuopelnų buvo galima anksti 
rasti tinkamą esminių problemų sprendimą;

4. apgailestauja dėl to, kad vidaus reikalų srityje Taryba, remiama Komisijos, atrodė labiau 
suinteresuota naudoti lėšas nacionaliniams valstybių narių biudžetams papildyti nei 
Europos pridėtinei vertei ir Europos solidarumui puoselėti; pripažįsta tam tikras 
sudėtingas ekonomines ir finansines aplinkybes, tačiau pabrėžia, kad TVR lėšos visų 
pirma turėtų būti naudojamos Europos Sąjungos interesams ir remti veiklai, kuri turi 
aiškios pridėtinės vertės Europai, pvz., Europos pabėgėlių perkėlimo programą ir kitą 
Sąjungai skirtą veiklą; apgailestauja, kad dėl programavimo sprendimų nebuvo gauti 
deleguotieji aktai pagal SESV 290 straipsnį, nes šie sprendimai aiškiai atitinka Sutartyje 
nurodytas sąlygas dėl deleguotųjų aktų; apgailestauja, kad Komisija ir Taryba pasiūlė 
panaudoti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą veiksmams trečiosiose šalyse 
finansuoti, nepateikdamos tokiam veiksmui teisinio pagrindo ir nepalikdamos Parlamentui 
galimybių paprieštarauti tokiam sprendimui;

5. be to, dėl vidaus reikalams skirtų lėšų pažymi, kad pagal įprastą teisėkūros procedūrą 
nenumatyta, kad Komisija ir Taryba turi derėtis dėl sutartos pozicijos tarpusavyje, 
neįtraukdamos Parlamento, ir tada pristatyti tą poziciją Parlamentui kaip nekeičiamą faktą; 
nurodo, kad, jei Komisija nenori ginti savo pradinio pasiūlymo, turėtų pateikti iš dalies 
pakeistą pasiūlymą; rekomenduoja parengti naujus praktinius planus dėl finansinių 
derybų, įskaitant išankstinio trijų institucijų apsikeitimo nuomonėmis dėl ES biudžeto 
vaidmens, funkcijos ir pridėtinės vertės organizavimą; primygtinai reikalauja, kad ateityje 
institucijų derybose Komisija prisiimtų savo, kaip sąžiningos tarpininkės, vaidmenį;

6. mano, jog būtina, kad Parlamentas ir toliau reikalautų į rezultatus orientuoto ES 
finansavimui taikomo požiūrio, kurio nereikėtų riboti vien atliktų veiksmų skaičiumi, o 
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būtų privaloma vertinti ir tų veiksmų kokybę; rekomenduoja, kad kokybiniai rodikliai, 
pagal kuriuos galiausiai turi būti vertinama ES finansavimo sėkmė, būtų toliau remiami ir 
įtraukti į būsimas TVR lėšas;

7. ragina Komisiją užtikrinti greitą naujų fondų įgyvendinimą, visišką ir veiksmingą esamų 
sumų panaudojimą, sąžiningą geografinį paskirstymą ir paramą nepakankamai 
besivystantiems regionams;

8. mano, kad, atsižvelgiant į tai, jog be pagrįstos priežasties Parlamentui buvo primestas 
sprendimas dėl lėšų sumažinimo, kai ateis laikas svarstyti laikotarpio vidurio peržiūrą, 
Parlamentas turi pabrėžti tam tikras sritis, kurioms finansavimas buvo sumažintas 
labiausiai;

9. mano, kad vykdant laikotarpio vidurio peržiūrą, Parlamentas turėtų pasinaudoti visomis 
savo derybinėmis galiomis bendrame teisėkūros procese, kad jam nebūtų primetami 
Europos Vadovų Tarybos sprendimai ir skaičiai;

10. mano, jog ypač svarbu, kad Parlamentas tinkamai stebėtų, kaip Komisija ir, jei reikia, 
valstybės narės panaudoja lėšas; rekomenduoja, kad iki 2016 m. peržiūros atitinkami 
komitetai dar kartą įvertintų savo prioritetus, kad būtų galima pateikti politines gaires; 
pažymi, kad Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas, kaip už teisingumą ir 
vidaus reikalus atsakingas komitetas, imasi diegti atitinkamą tikrinimo mechanizmą.
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