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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 157 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teis÷kūros pasiūlymą d÷l rezoliucijos A7-0313/2012 

Europos Parlamento rezoliucija siekiant teigiamos 2014–2020 m. daugiamet÷s finansin÷s 

programos patvirtinimo procedūros baigties 

Europos Parlamentas,  

– atsižvelgdamas į Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 311 ir 312 straipsnius,  

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. Komisijos pasiūlymą ir 2012 m. liepos 6 d. iš 
dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą d÷l Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. daugiamet÷ finansin÷ programa (COM(2011)0398 ir COM(2012)0388), 

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. Komisijos pasiūlymą d÷l Tarpinstitucinio Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo d÷l bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo (COM(2011) 0403), 

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 29 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ (COM(2011) 0500), 

– atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 27 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai d÷l Tarpinstitucinio susitarimo d÷l biudžetin÷s drausm÷s ir patikimo finansų 
valdymo veikimo (COM(2010)0185), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 3 dalį ir 157 straipsnio 4 dalį,  

A. kadangi vadovaujantis Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo (SESV) 312 straipsnio 
2 dalimi Taryba, gavusi Europos Parlamento pritarimą, spręsdama pagal specialią 
teis÷kūros procedūrą ir spręsdama vieningai priima reglamentą, kuriuo nustatoma 
daugiamet÷ finansin÷ programa (DFP); 

B. kadangi pagal SESV 295 straipsnį Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija konsultuojasi 
tarpusavyje ir bendru susitarimu numato savo bendradarbiavimo būdus; kadangi tuo tikslu 
gali būti sudarytas tarpinstitucinis susitarimas d÷l metin÷s biudžeto sudarymo procedūros 
veikimo tobulinimo ir institucijų bendradarbiavimo biudžeto klausimais; 

C. kadangi SESV 312 straipsnio 5 dalyje Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija raginami 
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imtis visų priemonių, būtinų siekiant palengvinti finansin÷s programos pri÷mimą; 

D. kadangi vadovaujantis SESV 311 straipsniu Sąjunga turi pasirūpinti savo tikslams pasiekti 
ir savo politikai įgyvendinti reikalingomis priemon÷mis, ir, neatmetant kitų įplaukų, visas 
jos biudžetas finansuojamas nuosavais ištekliais; 

E. kadangi tai bus pirmas kartas, kai DFP reglamentas bus priimtas pagal naujas Lisabonos 
sutarties nuostatas, ir tod÷l reikia sudaryti naujus institucijų bendradarbiavimo 
susitarimus, kuriais siekiama suderinti efektyvų sprendimų pri÷mimo procesą su Sutartyje 
nustatytų prerogatyvų paisymu; 

F. kadangi Tarybai pirmininkaujantis Kipras per 2012 m. lapkričio m÷n. vyksiantį neeilinį 
Europos Vadovų Tarybos susitikimą ketina pateikti derybų schemą, apimančią viršutines 
sumų ribas; 

G. kadangi būtina, kad ir ES biudžete, ir vykdant jos biudžeto procedūrą būtų visapusiškai 
atsižvelgta į skaidrią ir demokratinę parlamentinio sprendimų pri÷mimo ir kontrol÷s 
proceso esmę, remiantis pagarba vieningumo ir universalumo principams, pagal kuriuos 
reikalaujama, kad būtų įtrauktos visos įplaukos ir išlaidos, netikslinant jų viena kitos 
atžvilgiu; 

Bendrosios nuostatos 

1. puikiai supranta, kad derybos d÷l 2014–2020 m. DFP vyksta labai sud÷tingomis 
ekonomin÷mis sąlygomis, kuriose valstyb÷s nar÷s, siekdamos bankų sektoriaus ir bendros 
valiutos stabilumo, Europos Sąjungos reikalavimu deda labai daug pastangų, kad atliktų 
fiskalinį savo nacionalinių biudžetų koregavimą; primygtinai tvirtina, kad Sąjunga neturi 
užkrauti papildomos fiskalin÷s naštos mokesčių mok÷tojams ir kad ES biudžetas turi būti 
sprendimo, suteiksiančio Europai galimybę įveikti dabartinę krizę padedant valstyb÷ms 
nar÷ms bendromis ir suderintomis pastangomis įveikti dabartinius struktūrinius sunkumus, 
ypač konkurencingumo praradimą ir d÷l to did÷jantį nedarbą, dalis; 

2. primena, kad Europos viešosios išlaidos negali neatspind÷ti valstybių narių didelių 
pastangų suvaldyti savo viešąsias išlaidas; pabr÷žia, kad d÷l šios priežasties veiksmai, 
kurių pastaraisiais metais imtasi siekiant sumažinti metinį ES mok÷jimų asignavimų 
augimą, palaipsniui tur÷tų būti vykdomi intensyviau likusiais šios DFP metais ir 
mok÷jimų asignavimai kitų DFP laikotarpiu tur÷tų būti didinami neviršijant infliacijos 
lygio; tod÷l laikosi nuomon÷s, kad kitos DFP laikotarpio įsipareigojimų asignavimai 
netur÷tų viršyti 2013 m. lygio ir jų augimo koeficientas tur÷tų būti mažesnis negu 
infliacijos lygis; 

3. vis d÷lto mano, kad suderintos struktūrin÷s reformos nacionaliniu ir ES lygmenimis yra 
esmin÷ patikimo ir efektyvaus ES finansavimo vykdymo prielaida;   

4. primena, kad Europos Vadovų Taryba daugybę kartų primygtinai tvirtino, kad reikia 
stiprinti Europos ekonomikos valdyseną, ir patvirtino tikslus, nustatytus pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijoje „Europa 2000“, t. y. skatinti užimtumą, gerinti 
sąlygas inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologijų pl÷tros veiklai vykdyti bei klimato 
kaitos ir energetikos tikslams įgyvendinti ir jų viešąjį finansavimą; 
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5. primena, kad Europos Vadovų Taryba 2012 m. birželio m÷n. patvirtino Susitarimą d÷l 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, kuriame pripažįstamas galimas ES biudžeto 
sverto poveikis ir ypač pabr÷žiamas jo ind÷lis padedant visai Sąjungai įveikti dabartinę 
ekonomikos ir finansų krizę, kartu primenant patikimų viešųjų finansų, struktūrinių 
reformų ir tikslinių investicijų į tvarų augimą svarbą; 

6. primena, kad nuo 2008 m. įgyvendinamos makroekonomin÷s finansinio stabilumo 
atkūrimo ir struktūrinių reformų priemon÷s vis dar atrodo nepakankamos ekonomikos ir 
finansų krizei įveikti; ragina valstybes nares toliau d÷ti pastangas sprendžiant 
įsišaknijusias struktūrines problemas, kad būtų galima visapusiškai išnaudoti nacionalinį 
tvaraus augimo potencialą; tod÷l mano, kad siekiant grįžti prie augimo ir darbo vietų 
kūrimo Europoje, reikia tur÷ti tinkamai suplanuotą ir efektyvų ES biudžetą, kuris 
papildomai pad÷tų koordinuoti ir stiprinti nacionalines pastangas; 

7. primena, kad vadovaujantis SESV 310 straipsniu ES biudžete rodomos įplaukos ir išlaidos 
turi būti subalansuotos ir kad ES biudžete negali susidaryti deficitas arba skola;  

8. pabr÷žia, kad ES biudžetas turi būti investicinis biudžetas, sutelktas aiškiems tikslams 
įgyvendinti; pabr÷žia, kad ES biudžetas turi būti aiškiai nukreiptas į išlaidų sritis, kurios 
žinomos kaip sukuriančios aiškią ir įrodomą prid÷tinę vertę; 

9. primena, kad septynioms strategijos „Europa 2020“ pavyzdin÷ms iniciatyvoms 
įgyvendinti reik÷s į ateitį orientuotų investicijų valstybių narių ir ES lygmeniu; pabr÷žia, 
kad, nepaisant dedamų investicinių pastangų, ilgos trukm÷s laikotarpiu svarbu taikyti 
dvejopą augimą skatinančio fiskalinio konsolidavimo metodą, kuriuo būtų mažinamas 
viešasis deficitas ir skola ir kartu būtų skatinamos tokios investicijos;  

Išlaidų aspektai 

10. primena, kad ES biudžetas kaip investicijų priemon÷ turi būti naudojamas remiant 
strategines investicijas, kuriose Europos masto veiksmai sukuria prid÷tinę vertę ir kurios 
suderinamos su augimą ir darbo vietų kūrimą skatinančia politika; pabr÷žia, kad kitoje 
DFP tur÷tų atsispind÷ti strategijos „Europa 2020“ tikslai, ypatingą d÷mesį kreipiant 
išlaidoms pažangiam augimui, nes tai leidžia vykdyti nuoseklią ir darnią ilgalaikę politiką 
reaguojant į Sąjungos problemas; yra tvirtai įsitikinęs, kad ES finansavimas turi būti gerai 
suplanuotas, kad juo būtų galima inicijuoti ir skatinti veiksmus, kurių prid÷tin÷ Sąjungos 
masto veiksmų vert÷ akivaizdi  ir kuriais sukuriama teigiama sąveika su valstybių narių 
veikla ir ji papildoma, sutelkiant d÷mesį į svarbiausias į ateitį orientuotas investicijas;  

11. atsižvelgdamas į tai, dar kartą patvirtina savo poziciją, kad Sąjungos programoms 
konkurencingumo, MVĮ ir infrastruktūros srityse, kurioms strategijoje „Europa 2020“ 
skiriamas didžiausias d÷mesys ir kurių prid÷tin÷ vert÷ įrodyta, reikia skirti deramą 
finansavimą;  

12. pabr÷žia mokslinių tyrimų ir inovacijų svarbą spartinant per÷jimą prie konkurencingos, 
žiniomis pagrįstos ekonomikos; mano, kad kitoje DFP der÷tų skirti daugiau biudžeto 
išteklių mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų sritims, sutelkiant l÷šas sritims, kuriose ES 
gal÷tų ateityje tur÷tų didelį ilgalaikį pranašumą;  taip pat atkreipia d÷mesį į A. Sapiro 
ataskaitą, kurioje aiškiai pabr÷žta, kad siekiant ateityje išvengti dabartinio l÷to augimo ES 
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turi paversti savo ekonomiką inovacijomis grindžiama ekonomika; 

13. tod÷l pabr÷žia poreikį supaprastinti, didinti, skatinti ir užtikrinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų Sąjungoje finansavimą, kad Sąjunga išnaudotų savo didelį konkurencinį 
žiniomis pagrįstos ekonomikos pranašumą tuo metu, kai auga besiformuojančios rinkos 
ekonomikos šalių ekonomin÷ galia; 

14. nurodo, kad daugelis atliktų mokslinių tyrimų rodo didelę išaugusią naudą, atsirandančią 
d÷l investicijų į IRT infrastruktūrą ir pasireiškiančią ilgalaikiu ir trumpalaikiu darbo vietų 
kūrimu ir augimo skatinimu ne tik d÷l pačios infrastruktūros kūrimo, bet ir d÷l 
nedelsiamo, didelio ir tvaraus didinamojo poveikio, kurį didesni skaitmeniniai paj÷gumai 
turi visai ekonomikai, ypač smulkiajam verslui; ragina ne tik d÷ti visas pastangas siekiant 
išsiaiškinti ES biudžete IRT skirtas sumas, bet ir kiek įmanoma užtikrinti, kad esamos 
l÷šos būtų pritaikytos panaudojimui IRT reikm÷ms; 

15. pakartoja, kad finansavimo supaprastinimas turi būti esminiu uždaviniu, kurį reikia spręsti 
tikrai skubos tvarka, ir kad bus itin svarbu taikyti kompetencijos kriterijus, mažinti 
biurokratizmą ir administravimo naštą, kad mokslininkai ir MVĮ gal÷tų lengviau gauti tam 
numatytų l÷šų; 

16. mano, kad gerai parengta ES sanglaudos politika yra strategin÷ investicijų, augimo ir 
konkurencingumo skatinimo priemon÷, galinti papildyti labai reikalingas struktūrines 
reformas; primygtinai tvirtina, kad, siekiant veiksmingai mažinti makroekonominį 
disbalansą ES ir prisid÷ti prie ekonomin÷s, socialin÷s ir teritorin÷s sanglaudos, 
finansavimas turi būti nukreiptas į regionus ir valstybes nares, kuriems jis reikalingiausias, 
užtikrinant, kad visi regionai gal÷tų visapusiškai išvystyti savo potencialą; 

17. primena, kad, atsižvelgiant į uždavinių, iššūkių ir tikslų, į kuriuos reaguoti raginama 
įgyvendinant BŽŪP, gausą, 2013 m. biudžetiniais metais BŽŪP skirtos sumos turi atitikti 
kitos finansin÷s programos laikotarpio tikslų apimtį; pabr÷žia finansin÷s drausm÷s ir 
biudžeto išlaidų skaidrumo svarbą; ragina veiksmingiau ir efektyviau paskirstyti l÷šas, 
ypač teisingiau paskirstant tiesiogines išmokas; taip pat pažymi svarbų vaidmenį, tenkantį 
BŽŪP antrajam ramsčiui, labai padedančiam investuoti ir kurti darbo vietas kaimo 
vietov÷se bei didinti žem÷s ūkio sektoriaus efektyvumą ir konkurencingumą; 

18. pripažįsta didelius sunkumus, su kuriais ekonomikos kriz÷s sąlygomis susiduria ES 
jaunimas; mano, kad užimtumas, švietimas, praktika, mokymas, judumas ir įgūdžių 
neatitikties problemos sprendimas yra strategin÷s svarbos klausimai įtraukiant jaunimą į 
darbo rinką ir taip padedant atsigauti ekonomikai; primygtinai reikalauja teikti pirmenybę 
šiems klausimams visose atitinkamose ES biudžeto l÷šomis finansuojamose politikos 
srityse;  

19. pabr÷žia, kad svarbu laikytis bendro principo – ES lygmeniu ir valstyb÷se nar÷se siūlomų 
iniciatyvų teigiamos sąveikos užtikrinimo – siekiant užtikrinti, kad d÷l ES l÷šomis 
finansuojamų programų neatsirastų nereikalingo dubliavimo ir kad ES iniciatyvos 
papildytų valstyb÷se nar÷se vykdomą veiklą ir būtų jai naudingos;   

20. nurodo, kad Sutartimis ES pavestoms naujoms funkcijoms vykdyti bus reikalingas 
atitinkamas tikslinis finansavimas, kad Sąjunga tur÷tų galimybę atlikti savo vaidmenį kaip 
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pasaulinio masto veik÷ja, kartu laikydamasi jau prisiimtų įsipareigojimų, visų pirma d÷l 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų įgyvendinimo iki 2015 m.; mano, kad glaudžių ryšių 
vystymas su kaimynin÷mis šalims tur÷tų likti Sąjungos išor÷s politikos prioritetu ir kad ES 
parama vystymuisi turi būti nukreipta į šalis, kurioms jos labiausiai reikia, be kita ko, 
esančias pažeidžiamoje pad÷tyje, ir į regionus, kuriuose ES parama bus veiksmingiausia;  

Didel÷s apimties projektai 

21. pabr÷žia strateginę didelio masto infrastruktūros projektų (pavyzdžiui, ITER, „Galileo“, 
GMES) svarbą; tod÷l primygtinai ragina vadovautis ES biudžeto vientisumo principu 
pabr÷ždamas, kad į DFP der÷tų įtraukti visas ES politikos sritis ir programas, taip 
prisidedant prie jos skaidrumo, nusp÷jamumo ir atskaitomyb÷s už ją; 

22. yra tvirtai įsitikinęs, kad didel÷s apimties projektų finansavimas tur÷tų būti užtikrintas ES 
biudžete, tačiau kartu tur÷tų būti nustatytas ir tikslinis šių l÷šų panaudojimas, kad būtų 
išvengta galimo sąnaudų viršijimo; 

23. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą DFP reglamente nustatyti didžiausią sumą 
„Galileo“ projektui, taip nustatant tikslinį šiam projektui skirtų biudžeto asignavimų 
panaudojimą; be to, mano, kad taip pat tur÷tų būti nustatytos didžiausios ES biudžeto 
sumos, skiriamos ITER ir GMES projektams;  

Tinkamesnis l÷šų panaudojimas  

24. tvirtai laikosi nuomon÷s, kad Europos lygmens veiksmų prid÷tin÷s vert÷s principas tur÷tų 
būti visų būsimų išlaidų pagrindas ir kad šios išlaidos taip pat turi būti grindžiamos 
veiksmingumo, efektyvumo ir ekonomiškumo principais, kartu atsižvelgiant į 
subsidiarumo principą, kaip apibr÷žta ES sutarties 5 straipsnyje ir įtvirtinta Protokole 
Nr. 1 d÷l nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje; 

25. nurodo, kad, vadovaujantis šiuo principu, Sąjunga yra teisiškai įpareigota veikti tik tada, 
kai valstyb÷s nar÷s pasiūlytų tikslų negali deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietiniu 
lygiu, tod÷l išlaidos visada tur÷tų būti įvertinamos atsižvelgiant į subsidiarumą; 

26. pakartoja, kad dabar labiau nei bet kada anksčiau siekis gauti Europos lygmens veiksmų 
prid÷tinę vertę ir užtikrinti patikimą finansų valdymą (efektyvumą, veiksmingumą ir 
ekonomiškumą) tur÷tų būti pagrindiniai ES biudžeto principai ir, kiek tai įmanoma, 
kompetencijos kriterijai vertinant programas, atidžiai subalansuojant ilgalaikius ir 
trumpalaikius laim÷jimus; 

27. pabr÷žia poreikį užtikrinti darną tarp konkretiems sektoriams taikomų taisyklių ir 
Finansinio reglamento bendrųjų principų ir suderinti supaprastinimą ir patikimą finansų 
valdymą; teigiamai vertina Komisijos paskelbtą supaprastinimo rezultatų suvestinę ir 
patvirtina savo ryžtą remti supaprastinimo darbotvarkę; yra įsitikinęs, kad reikia toliau 
mažinti l÷šų gav÷jams tenkančią administracinę naštą, ir ragina prieš priimant privalomas 
ES taisykles atlikti „biurokratijos patikras“; 

28. mano, kad ES išlaidų veiksmingumas priklauso nuo patikimų politikos, reguliavimo ir 
institucinių struktūrų visais lygmenimis; primygtinai tvirtina, kad pagal SESV 310 
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straipsnio 5 dalį ir 317 straipsnį valstyb÷s nar÷s privalo vykdyti biudžetą laikydamosi 
patikimo finansų valdymo principo; primena valstyb÷ms nar÷ms jų teisinę prievolę 
užtikrinti, kad į biudžetą įrašyti asignavimai būtų naudojami laikantis šio principo ir kad 
jos privalo prisiimti savo atsakomyb÷s dalį už tai, kad ES finansavimas būtų 
veiksmingesnis;  

29. remia sprendimą įtraukti nuostatas d÷l ex ante ir ex post sąlygų siekiant užtikrinti, kad ES 
finansavimas, ypač Sanglaudos fondo, struktūrinių fondų ir kaimo pl÷tros bei 
žuvininkyst÷s fondų l÷šomis, būtų tinkamiau nukreiptas į strategijos „Europa 2020“ tikslų 
įgyvendinimą; mano, kad siekiant prižiūr÷ti pirmiau min÷tų nuostatų d÷l sąlygų laikymąsi 
der÷tų atlikti veiksmingus poveikio vertinimus, t. y. l÷šos gali būti grąžinamos, jei 
nesilaikoma nuostatų d÷l sąlygų ir tikslų; mano, kad jeigu jų įgyvendinimas bus 
grindžiamas sustiprintos partneryst÷s principu, labiau įtraukiant vietos ir regionų valdžios 
institucijas, šios nuostatos d÷l sąlygų gal÷tų pad÷ti padidinti ES paramos teis÷tumą ir 
veiksmingumą;  

30. mano, kad prieš skiriant l÷šas Komisija tur÷tų paskirti išor÷s subjektus, galinčius savo 
konkrečiomis žiniomis pad÷ti įvertinti investicijas į augimą, konkurencingumą ir 
užimtumą; mano, kad, nediskriminuojant kitų žinių šaltinių, šiais subjektais gal÷tų būti 
mokslo bendruomen÷, audito įstaigos ir viešojo administravimo įstaigos ir kad jų 
vertinimai tur÷tų būti pateikti svarstyti Komisijai ir biudžeto valdymo institucijai. 

31. siūlo, kad der÷tų laikyti geriausia praktika tai, kad Komisija teiktų reguliarias ataskaitas 
naudodama nustatytą ataskaitų teikimo sistemą ir jas v÷liau gal÷tų įvertinti biudžeto 
valdymo instituciją, siekdama užtikrinti, kad būtų pakankamai įgyvendinti ES 
finansavimo tikslai;    

32. teigiamai vertina visų ES institucijų dedamas pastangas užtikrinti, kad būtų tvirtai 
kontroliuojamas administravimo sąnaudų augimas; ragina visas institucijas kiek įmanoma 
vadovautis Komisijos pavyzdžiu ieškant efektyvaus darbuotojų naudojimo ir taupymo 
sprendimų; mano, kad, siekiant išlaikyti ES piliečių pasitik÷jimą Sąjunga, administravimo 
išlaidos, kurios yra viena iš matomiausių ES išlaidų kategorijų, turi atspind÷ti valstybių 
narių dedamas pastangas sumažinti viešąsias išlaidas iki tvaresnio masto; 

33. mano, kad reikia daugiau pastangų siekiant veiksmingai išanalizuoti Sąjungos 
administravimo biudžetą, kad jis atitiktų dabartines technologijų tendencijas, ne tik 
siekiant atspind÷ti valstybių narių valstyb÷s tarnybos pokyčius, bet ir parodyti solidarumą 
atsižvelgiant į daugelio ES gyventojų finansinę pad÷tį; tod÷l nurodo, kad Parlamentas 
skiria daug l÷šų išor÷s biurų išlaikymui valstyb÷se nar÷se, nors šių biurų nauda abejotina 
atsižvelgiant į dideles permainas ryšių srityje; 

34. mano, kad ES, atsižvelgdama ir į griežtą taupymo politiką, kurią įgyvendina valstyb÷s 
nar÷s, privalo elgtis atsakingai ir nedelsdama imtis konkrečių priemonių, kad nustatytų 
vienintelę Parlamento darbo vietą; 

Trukm÷ 

35. laikosi nuomon÷s, kad, siekiant didesnio lankstumo, būsimos DFP tur÷tų būti trumpesn÷s; 
nurodo, kad vykdant dabartinę politiką ne kartą sumos buvo nustatytos per anksti, o 
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v÷lesni įvykiai tur÷jo neišvengiamo poveikio biudžetiniam lankstumui; tod÷l mano, kad 5 
metų laikotarpis suteiktų galimybę tinkamiau suderinti DFP taikymo ir institucijų 
kadencijų trukmę ir taip sustiprinti demokratinį atskaitingumą bei atsakomybę; 

Laikotarpio vidurio peržiūra 

36. pabr÷žia, kad reikia DFP reglamente numatyti privalomą laikotarpio vidurio peržiūrą ir 
konkrečią jos vykdymo procedūrą, įskaitant privalomą kalendorių, padedantį užtikrinti 
visapusišką kitos kadencijos Parlamento dalyvavimą;  

Lankstesn÷s DFP poreikis  

37. yra įsitikinęs, kad atsižvelgiant į makroekonomines sąlygas ir iššūkius, su kuriais tenka 
susidurti besikeičiančiame pasaulyje, ir siekiant užtikrinti geresnį ir efektyvesnį esamų ES 
l÷šų panaudojimą kitoje DFP turi būti leidžiamas didesnis lankstumas, kad būtų tinkamai 
reaguojama į besikeičiančias aplinkybes ir prioritetus kartu laikantis mok÷jimų 
asignavimų apimties, d÷l kurios susitar÷ biudžeto valdymo institucijos;  

Biudžeto vieningumas 

38. primena, kad ES biudžetas apima visas įplaukas ir išlaidas, atsirandančias d÷l sprendimų, 
kuriuos priima ES institucijos įgyvendindamos savo įgaliojimus, ir jame atskirai 
atsižvelgiama į Sąjungos finansines operacijas, nurodytas kaip skolinimas, skolinimasis ir 
garantijos; 

39. ragina Komisiją ir Tarybą atskirame priede pateikti biudžeto arba finansinių 
įsipareigojimų ir garantijų, kuriuos prisi÷m÷ Sąjunga ar kai kurios jos valstyb÷s nar÷s 
pagal naująsias Europos stabilizavimo priemones, pvz., EFSF, ESM ir kitus projektus, 
susijusius su bankininkyst÷s sąjunga, apžvalgą kartu su duomenimis, pateikiamais pagal 
valstybes nares; 

Nuosavi ištekliai 

40. pažymi, kad SESV 311 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad visas biudžetas finansuojamas 
nuosavais ištekliais; mano, kad dabartin÷ įplaukų sistema yra teis÷ta ir atitinka Sutarties 
dvasią; pakartoja savo prieštaravimą 2011 m. birželio 29 d. pateiktiems Komisijos 
pasiūlymams d÷l teis÷kūros procedūra priimamų aktų d÷l nuosavų išteklių sistemos 
reformos, įskaitant pasiūlymus d÷l finansinių sandorių mokesčio ir naujų ES nuosavų 
išteklių iš PVM; 

41. pakartoja savo tvirtą poziciją d÷l koregavimo mechanizmų; pabr÷žia, kad nebus remiami 
pasiūlymai iš dalies pakeisti ar panaikinti dabartinę sistemą; ragina visas susijusias šalis 
siekti pragmatiško sprendimo ir d÷mesį sutelkti į DFP sritis, kuriose gali būti pasiektas 
bendras sutarimas; 

42. ragina Tarybą kuo greičiau pagal Sutarties įgaliojimus pasiekti vieningą susitarimą d÷l 
biudžeto įplaukų; taip pat nurodo, kad Parlamentas tur÷damas tik konsultavimosi teises 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos nuosavų išteklių sistemos nuostatos, atžvilgiu 
tur÷s pagal SESV 311 straipsnį duoti pritarimą Tarybos reglamentui, kuriuo nustatomos 
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įgyvendinimo priemon÷s; išreiškia tvirtą įsipareigojimą greitai pasiekti susitarimą su 
Taryba šioje srityje, vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis; 

Tarpinstitucin÷s derybos 

43. pabr÷žia, kad reikalingas tvirtas Parlamento ir Tarybos daugumos pritarimas, kad DFP 
būtų priimta, ir atkreipia d÷mesį į tai, kad svarbu laikytis SESV 312 straipsnio 5 dalies 
nuostatų, kuriomis institucijos įpareigojamos imtis visų priemonių, būtinų siekiant 
palengvinti DFP patvirtinimą; 

44. pabr÷žia, kad tai bus pirmas kartas, kai DFP reglamentas bus priimtas pagal naujas 
Lisabonos sutarties nuostatas, ir tod÷l reikalinga sudaryti naujus institucijų 
bendradarbiavimo susitarimus, kuriais suderinamas efektyvus sprendimų pri÷mimo 
procesas ir pagarba atitinkamoms SESV nustatytoms prerogatyvoms; 

45. reiškia savo pasirengimą prad÷ti aktyvias diskusijas su Taryba ir d÷l DFP reglamento, ir 
d÷l Tarpinstitucinio susitarimo, ir prašo Tarybos intensyviau palaikyti ryšius visais 
lygmenimis atsižvelgiant į lapkričio 22–23 d. vyksiantį Europos Vadovų Tarybos 
susitikimą; 

46. nurodo, kad vadovaujantis SESV 312 straipsnio 5 dalimi Parlamentas privalo narių 
dauguma pritarti vieningai priimtiems Tarybos reglamentams; tod÷l ragina institucijas 
rasti abipusiai naudingą veikimo būdą siekiant užtikrinti, kad jos išvengtų galimai 
žalingos ir nereikalingos biudžetin÷s kriz÷s;     

47. primena, kad pagal SESV Parlamentas ir Taryba yra įstatymų leidžiamosios valdžios 
institucijos, o Europos Vadovų Tarybai įstatymų leidžiamoji funkcija nesuteikta; pabr÷žia, 
kad Tarybos ir Parlamento derybos d÷l pasiūlymų d÷l teis÷kūros procedūra priimamų 
aktų, susijusių su daugiamet÷mis programomis, turi vykti pagal įprastą teis÷kūros 
procedūrą; 

48. užbaigdamas atkreipia d÷mesį į tai, kad, jei iki 2013 m. pabaigos nebus priimta jokia DFP, 
2013 m. atitinkančios viršutin÷s ribos ir kitos nuostatos bus taikomos tol, kol bus priimta 
nauja DFP; tačiau nurodo, kad nustos galioti daugelio išlaidų programų teisinis pagrindas 
ir Komisija nebegal÷s teisiškai paskirstyti l÷šas pagal visą DFP;  praneša, kad tokiu atveju 
Parlamentas būtų pasirengęs skubiai pasiekti susitarimą su Taryba ir Komisija d÷l DFP 
vidaus struktūros pritaikymo prie naujų politinių prioritetų; 

49. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, 
valstybių narių parlamentams ir vyriausyb÷ms, taip pat kitoms susijusioms institucijoms ir 
įstaigoms. 

Or. en 

 
 


