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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2014 finansinių metų Taisomojo biudžeto 
Nr. 6/2014 projekto, III skirsnis – Komisija
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/0000(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20021, 
ypač į jo 41 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2014 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai 
priimtą 2013 m. lapkričio 20 d.2,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr.
1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa3,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo4,

– atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektą, kurį Komisija priėmė 
2014 m. spalio 17 d. (COM(2014)0649),

– atsižvelgdamas į ... m. ... ... d. priimtą ir ... m. ... ... d. Europos Parlamentui perduotą 
Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projekto (0000/2014 –
C8-0000/2014),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0000/2014),

A. kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 6/2012 projektas susijęs su tradicinių nuosavų išteklių, 
PVM ir bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis (toliau – BNP) pagrįstų įnašų 
prognozių persvarstymu, biudžeto asignavimų Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondui bei tvarios žvejybos partnerystės susitarimų rezervui sumažinimu, taip pat 
biudžeto asignavimų Europos ombudsmenui padidinimu;

                                               
1 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
2 OL L 51, 2014 2 20, p. 1.
3 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
4 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
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B. kadangi bendras Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projekto poveikis išlaidoms yra toks: 
įsipareigojimų asignavimai sumažėja 76,2 mln. EUR, o mokėjimų asignavimai 
padidinami 93 500 EUR;

C. kadangi bendras šio Taisomojo biudžeto poveikis įplaukoms yra toks: sumažėja 
nuosavų išteklių reikalavimai bendra 9 528 mln. EUR suma, o tai pasiekta sumažinus 
valstybių narių BNP pagrįstus įnašus 9 948 mln. EUR ir padidinus tradicinių nuosavų 
išteklių sumą 420 mln. EUR;

D. kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektu siekiama oficialiai įtraukti šiuos 
biudžeto pakeitimus į 2014 m. biudžetą;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 6/2014 projektą;

2. pažymi, kad sumažinus biudžeto asignavimus, susijusius su Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondu bei tvarios žvejybos partnerystės susitarimų rezervu, iš viso 
įsipareigojimų asignavimai sumažinti 76,3 mln. EUR suma, o mokėjimų asignavimai –
6,2 mln. EUR suma; šie asignavimai sumažinti iš esmės dėl to, kad minėto fondo 
teisinis pagrindas patvirtintas vėliau ir kad remiantis naujausia informacija įvertinta 
derybų, susijusių su pirmiau minėtais žvejybos susitarimais, padėtis;

3. palankiai vertina pasiūlymą panaudoti sutaupytus 6,1 mln. EUR mokėjimų asignavimų, 
minėtų 2 dalyje, siekiant iki metų pabaigos padėti finansuoti humanitarinių krizių 
atvejais iš neatidėliotinos pagalbos rezervo teikiamą pagalbą;

4. pažymi, kad biudžete numatyta skirti daugiau lėšų Europos ombudsmenui ir bendra 
padidinimo suma sudaro 93 500 EUR, skirtų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimams; 
reikėjo skirti šias papildomas lėšas, kad būtų galima padengti atlyginimų koregavimą 
nuo 2012 m. liepos 1 d., dėl kurio galutinai nuspręsta 2014 m. balandžio mėn.;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija siūlo įrašyti neigiamą 285 mln. EUR sumą į 
ankstesnių metų PVM balansą ir teigiamą 9 813 mln. EUR sumą – į ankstesnių metų 
BNP pagrįstų įnašų balansą; šių įrašytų sumų bendras poveikis biudžetui sudarys 
9 528 mln. EUR ir lems tai, kad savaime bus sumažintos sumos pagal biudžeto punktą, 
susijusį su valstybių narių BNP pagrįstais įnašais;

6. pabrėžia, kad bendras TB Nr. 6/2014 projekto poveikis BNP pagrįstiems įnašams yra jų 
sumažinimas 9 948 mln. EUR suma ir prognozuojamų tradicinių nuosavų išteklių 
sumos padidinimas 420 mln. EUR suma;

7. primena, kad priėmus šį Taisomąjį biudžetą Nr. 6/2014 valstybių narių BNP pagristų 
įnašų poreikis sumažės 9 948 mln. EUR, taigi kartu su pagal Taisomąjį biudžetą 
Nr. 2/2014 ir Taisomąjį biudžetą Nr. 4/2014 sumažintomis valstybių narių BNP pagristų 
įnašų į Sąjungos biudžetą dalimis taip bus visiškai kompensuoti papildomi mokėjimų 
asignavimų poreikiai, dėl kurių atitinkami reikalavimai įrašyti į TB Nr. 3/2014 projektą 
(papildomų mokėjimų poreikiai sudarė 4 738 mln. EUR), TB Nr. 5/2014 projektą (ES 
solidarumo fondui reikėjo papildomų 47 mln. EUR išteklių Italijai, Graikijai, Slovėnijai 
ir Kroatijai) ir į TB Nr. 7/2014 projektą (ES solidarumo fondui reikėjo papildomų 
80 mln. EUR išteklių Kroatijai, Bulgarijai ir Serbijai);
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8. todėl pabrėžia savo ketinimą vykdyti TB Nr. 6/2014 priėmimo procedūrą kartu 
vykdydamas derybas dėl TB Nr. 2/2014, TB Nr. 3/2014, TB Nr. 4/2014, TB Nr. 5/2014 
ir TB Nr. 7/2014 projektų;

9. pažymi, kad jei TB Nr. 2, 3, 4, 5, 6 ir 7/2014 projektai bus priimti be pakeitimų, tai 
reikš, kad bendras biudžeto balansas bus teigiamas ir kad bus bendrai sumažinti 
valstybių narių BNP pagrįsti įnašai, kurių reikalauta siekiant užtikrinti pakankamai 
mokėjimų asignavimų 2014 m., kad būtų galima padengti esamus teisinius Sąjungos 
įsipareigojimus;

10. yra pasirengęs pritarti Tarybos pozicijai dėl TB Nr. 6/2014 projekto, su sąlyga, kad 
Taryba priims jį pagrindžiantį Komisijos pasiūlymą be pakeitimų, taip pat priims TB 
Nr. 2/2014, TB Nr. 3/2014, TB Nr. 4/2014, TB Nr. 5/2014 ir TB Nr. 7/2014 projektus 
be pakeitimų;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.


