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PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi 2014 m. lapkričio 28 d. Komisijos pristatytoje metinėje augimo apžvalgoje 
apibrėžtos trys pagrindinės 2015 m. sritys – koordinuotas privačių investicijų 
stimuliavimas, atnaujintas įsipareigojimas vykdyti struktūrines reformas ir imtis 
priemonių, kuriomis siekiama sustiprinti fiskalinę atskaitomybę – ir pirmą kartą 
atkreipiamas dėmesys į Europos Sąjungos biudžeto įnašą, skirtą šių sričių įgyvendinimui;

B. kadangi priėmus reglamentą, kuriuo įsteigiamas Europos strateginių investicijų fondas, 
įgyvendinant su Sanglaudos fondu susijusias veiksmų programas, 2014 m. nepanaudotų 
įsipareigojimų asignavimus perkėlus iš 2007–2013 m. laikotarpio į 2015 m., 2016 m. ir 
2017 m. ir padidinus išankstinį finansavimą Europos iniciatyvai jaunimui, pasibaigęs 
semestras buvo gausus finansinių pasiekimų, kurie prisidėjo prie metinėje augimo 
apžvalgoje nustatytų tikslų įgyvendinimo;

C. kadangi Europos biudžetas šiuo būdu įrodė, kad sukuria papildomą naudą, bet taip pat 
atskleidė Europos politikos veiksmų ribas, kurias sudaro biudžetas, nes jis nėra pildomas 
tikrais nuosavais ištekliais, vis dar sudaro mažiau nei 1 proc. BVP ir yra ribojamas 
septynerių metų daugiametės programos;

1. palankiai vertina penkių pirmininkų ataskaitą „Europos ekonominės ir pinigų sąjungos 
sukūrimas“, tačiau apgailestauja dėl atotrūkio tarp numatyto jos įgyvendinimo 
tvarkaraščio ir Graikijos krizės rimtumo;

2. teigiamai vertina priemones, kurių imtasi siekiant supaprastinti ir sustiprinti Europos 
semestrą: susitelkimas į prioritetus, mažiau dokumentų ir daugiau laiko jiems aptarti, 
didesnis politinis aspektas ir geresnis nacionalinių institucijų dalyvavimas;

3. palankiai vertina pasiūlymus, pateiktus parlamentinės kontrolės sustiprinimo srityje, visų 
pirma pasiūlymą pritaikyti Europos Parlamento struktūras prie bendros valiutos 
specifikos;

4. pritaria raginimui į pirminę ES teisę įtraukti tarpvyriausybines priemones, pavyzdžiui, 
sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ir Europos stabilumo mechanizmo, nes 
taip būtų pašalintas demokratinio teisėtumo trūkumas;

5. pritaria apmąstymams dėl euro zonai skirto finansinio stabilizavimo mechanizmo, nes tai 
prisideda prie Europos iždo kontūrų nustatymo; atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 metų 
pavasarį numatytas baltosios knygos šia tema paskelbimas sutampa su daugiametės 
finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra; šiuo požiūriu primena savo 
reikalavimą, kad toks finansavimas arba papildoma priemonė turi būti Parlamento 
biudžeto kontrolės sudedamoji dalis ir kad šis finansavimas neturi būti apribotas 
daugiametės finansinės programos 2014–2020 m. ribomis; taip pat pakartoja, kad 
Parlamentui labai svarbus naujos nuosavų išteklių sistemos, kuri turėtų paskatinti atlikti 
tikrą Sąjungos finansavimo reformą nedidinant mokesčių naštos piliečiams, 
įgyvendinimas;
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6. palankiai vertina tai, kad priimtas reglamentas, kuriuo įsteigiamas Europos strateginių 
investicijų fondas, ir pabrėžia Parlamento vaidmenį mažinant asignavimų perskirstymą 
nuo tada, kai buvo pradėta įgyvendinti programa „Horizontas 2020“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė;

7. mano, kad labai svarbu, jog šis investicijų planas būtų sėkmingas, ir todėl stengsis itin 
atidžiai stebėti jo įgyvendinimą, ypač siekiant išvengti investicijų išlaidų ir valstybės 
skolos dekonsolidavimo.


