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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje ir Lisabonos sutarties Protokole Nr. 2 
išdėstytos subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo taisyklės;

B. kadangi šie principai yra svarbios priemonės formuojant ES piliečiams palankią politiką, 
taigi jie yra ir teisės aktų finansinio poveikio vertinimo priemonės;

1. palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento prašymą pagerinti 
komunikacijas su pilietine visuomene, kurį jis išdėstė 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliucijoje 
dėl geresnės teisėkūros, subsidiarumo ir proporcingumo principų bei sumanaus 
reguliavimo1, pradėjo viešąsias konsultacijas dėl poveikio vertinimo ir konsultacijų su 
suinteresuotaisiais subjektais gairių persvarstymo2;

2. atkreipia dėmesį į naujus Komisijos politikos tikslus, susijusius su ES teisės aktų 
iniciatyviomis ir pasiūlymais, t. y.: minimalias sąnaudas; naudą piliečiams, verslininkams 
ir darbuotojams ir nereikalingos administracinės naštos vengimą;

3. pabrėžia, kad pilnas politikos sričių, kurias palankiai vertina Komisija, rezultatų 
vertinimas bus naudojamas biudžeto institucijoms rengiant ES biudžetą;

4. mano, kad DFP programos turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į subsidiarumo principą ir 
turėtų jį atitikti įrodant jų pridėtinę vertę valstybėse narėse;

5. yra susirūpinęs, nes pasitaiko atvejų, kai ES biudžeto lėšos naudojamos projektams, kurie 
neduoda vertingų rezultatų; todėl ragina Komisiją apsvarstyti galimybę projektams, kurie 
turi didelį finansinį poveikį vietos lygmeniu, pradėti taikyti in loco vertinimus;

6. pakartoja minėtoje savo 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliucijoje išdėstytą raginimą 
nacionalinius poveikio vertinimus naudoti papildant Komisijos poveikio vertinimus, 
atliktus remiant siūlomus teisės aktus; mano, kad neseniai Parlamento sukurti poveikio 
vertinimo skyriai teigiamai prisidės prie Komisijos veiklos;

7. kviečia Komisiją pasiūlyti Audito Rūmams savo specialiosiose pasidalijamojo valdymo 
ataskaitose3 prireikus įvertinti ES priemonių subsidiarumą ir proporcingumą;

8. prašo Komisijos laikantis proporcingumo principo supaprastinti kreipimosi dėl ES lėšų 
procedūrą, kad ji būtų veiksmingesnė ir labiau orientuota į rezultatus;

9. primena Komisijai apie Parlamento pareigą nagrinėti ES biudžeto įgyvendinimą ir mano, 
kad Komisija atsakinga už jo valdymą; atkreipia dėmesį į tai, kad parlamentinė priežiūra 

                                               
1 OL C 351E, 2013 2 22, p. 87. http://ec.europa.eu/smart-
regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_lt.htm.
2 http://ec.europa.eu/budget/explained/management/managt_who/who_en.cfm.
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apima išlaidų aspektą, didžiausią dėmesį skiriant tam, kaip ištaisyti ankstesnius trūkumus 
ir išvengti klaidų;

10. tikisi, kad Komisija ES, nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmeniu parengs biudžetų 
sąveikas ir pateiks jas vertinimui dėl atitikimo subsidiarumo principui.


