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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Parlamento 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos
(2019/2214(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20121, ypač į jo 39 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) 
Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa2,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo3,

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų 
tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos4,

– atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu 
ir prievarta ES5,

– atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 11 d. rezoliuciją dėl bauginimo ir seksualinio 
priekabiavimo darbe, viešosiose erdvėse ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos 
su jais priemonių6,

– atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl lyčių aspekto integravimo Europos 
Parlamente7,

1 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
2 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
3 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
4 OL L 287, 2013 10 29, p. 15.
5 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0417.
6 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0331.
7 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0010.
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– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 28 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2020 finansinių 
metų pajamų ir išlaidų sąmatos8, 

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos 
Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto9,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 27 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos 
2020 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas 
patvirtino vykdant biudžetinę procedūrą10,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Europos žaliasis kursas“ (COM(2019)0640) 2.1.4 dalį „Statyba ir renovacija efektyviai 
vartojant energiją ir išteklius“,

– atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus Biurui pateiktą pranešimą dėl Parlamento 
2021 finansinių metų preliminaraus biudžeto sąmatos projekto rengimo,

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 9 d. Biuro pagal Europos Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių 25 straipsnio 7 dalį ir 102 straipsnio 1 dalį parengtą preliminarų sąmatos 
projektą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 
102 straipsnio 2 dalį parengtą sąmatos projektą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 102 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0102/2020),

A. kadangi ši procedūra yra pirma biudžeto procedūra, kuri visa vykdoma šią naują 
kadenciją ir yra susijusi su pirmaisiais 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos 
metais;

B. kadangi generalinis sekretorius pasiūlė 2021 m. biudžetui nustatyti, be kita ko, šiuos 
prioritetinius tikslus: skirti, net ir atsižvelgiant į būsimos Komisijos užmojus, reikiamų 
išteklių antraisiais ištisais metais po naujojo Parlamento rinkimų ir skirti išteklių 
prioritetiniams projektams, susijusiems su bendradarbiavimu su piliečiais, daugiamečiais 
pastatų projektais, ekologiška Parlamento veikla, saugumu ir IT plėtojimu;

C. kadangi COVID-19 protrūkis turi humanitarinių, socialinių, finansinių ir ekonominių 
pasekmių; kadangi Tarptautinis valiutos fondas (TVF) prognozuoja, kad 2020 m. pasaulio 
BVP sumažės 3 proc., o euro zonos BVP – 7,4 proc.; kadangi priemonės, kurių 
Parlamentas ėmėsi 2020 m., pvz., 100 proc. oro filtravimas, griežtesnė valymo tvarka, 
naujų kompiuterinių ir telekomunikacijų sprendimų pritaikymas ir įdiegimas, turės 
pasekmių Parlamento 2021 m. biudžetui; kadangi pasitelkiant 2021 m. biudžetą reikės 
spręsti COVID-19 protrūkio padarinių klausimą; kadangi Parlamento biudžetu 

8 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0326.
9 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0038.
10 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0071.
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užtikrinamas jo gebėjimas naudotis visais teisėkūros įgaliojimais ir sudaromos sąlygos 
tinkamam jo veikimui; 

D. kadangi generalinis sekretorius Parlamento 2021 m. preliminariame sąmatos projekte 
pasiūlė 2 110 467 628 EUR biudžetą, kuris yra apskritai 3,52 proc. didesnis už 2020 m. 
biudžetą; kadangi Parlamento patvirtintose sąmatose matomas padidėjimas 2,3 proc. 
(1 953 mln. EUR) 2018 m., padidėjimas 2,48 proc. (1 999 mln. EUR) 2019 m. ir 
padidėjimas 2,68 proc. (2 050  mln. EUR) 2020 m.;

E. kadangi beveik du trečdalius Parlamento biudžeto sudaro su indeksu susietos išlaidos, 
kurios daugiausia susijusios su dabartinių ir į pensiją išėjusių Parlamento narių ir 
darbuotojų atlyginimais, pensijomis, sveikatos priežiūros išlaidomis ir išmokomis 
(EP nariams – 20 proc., darbuotojams – 34 proc.), taip pat pastatais (12 proc.), ir šios 
išlaidos tikslinamos pagal Tarnybos nuostatus ir Europos Parlamento narių statutą, 
indeksavimą konkrečiuose sektoriuose arba infliacijos lygį;

F. kadangi Parlamentas 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje dėl Europos Parlamento 
2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos11 jau yra pabrėžęs, kad Parlamento 
biudžetas turėtų būti realistiškas ir atitikti biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo principus;

G. kadangi Parlamento, kaip vienos iš biudžeto valdymo institucijos, patikimumas tam 
tikra dalimi priklauso nuo jo gebėjimo valdyti savo paties išlaidas ir propaguoti 
demokratiją Sąjungos lygmeniu;

H. kadangi savanoriškas pensijų fondas buvo įsteigtas 1990 m. pagal Biuro taisykles, 
reglamentuojančias papildomo (savanoriško) pensijų kaupimo programą12; kadangi 
2018 m. gruodžio 10 d. posėdyje Biuras nusprendė iš dalies pakeisti pensijų fondui 
taikomas taisykles, pailgindamas pensinį amžių nuo 63 iki 65 metų ir nustatydamas 
5 proc. pensijų mokestį būsimiems pensininkams, turėdamas tikslą pagerinti tokių 
mokėjimų gyvybingumą; kadangi apskaičiuota, kad dėl šių taisyklių pakeitimų 
aktuarinis deficitas sumažėjo 13,3 mln. EUR;

I. kadangi Parlamento narių teisėkūros srities darbo krūvis labai padidėjo ir jį papildė 
daug komunikacijos veiklos, nes piliečiai labiau nei bet kada anksčiau domisi Europos 
reikalais ir dabar tikisi, kad palaikys ryšius su savo atstovais tradicinėse ir naujose 
socialinės žiniasklaidos platformose; kadangi dėl to pastaraisiais metais padidėjo 
Parlamento narių padėjėjų išmokos panaudojimo lygis;

J. kadangi 1999 m. birželio 16 d. Audito Rūmai paskelbė nuomonę Nr. 5/99 „Europos 
Parlamento narių pensijų fondas ir sistema“;

Bendroji informacija

1. pabrėžia, kad didžiausia Parlamento biudžeto dalis nustatoma pagal nuostatuose 
numatytus arba sutartinius įsipareigojimus ir jai taikomas metinis indeksavimas, ir 

11 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0172.
12 Biuro priimti tekstai, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.
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apskaičiuota, kad 2021 m. šie įsipareigojimai sieks 32 mln. EUR;

2. pabrėžia, kad 2020 m. bus paskutiniai dabartinės daugiametės finansinės programos 
įgyvendinimo metai; primena, kad Parlamento dalis pagal 5 išlaidų kategoriją 
(Administravimas) iš esmės ir toliau siekė 20–22 proc. ir kad pastaraisiais metais 
padidėjimas buvo mažesnis nei 5 išlaidų kategorijoje numatytas padidėjimas;

3. pritaria Biuro ir Biudžeto komiteto 2020 m. balandžio 28 d. taikinimo posėdyje 
pasiektam susitarimui biudžetą, palyginti su 2020 m., padidinti 2,54 proc., t. y., kad 
bendra jo 2021 m. sąmatos suma siektų 2 090 467 628 EUR, sumažinti preliminaraus 
sąmatos projekto, kurį Biuras patvirtino 2020 m. kovo 9 d., išlaidų lygį 20 mln. EUR ir 
atitinkamai sumažinti siūlomus šių biudžeto eilučių asignavimus:

1004 – Įprastinės kelionės išlaidos; 1005 – Kitos kelionės išlaidos; 1200 – Darbo 
užmokestis ir išmokos; 2007 – Pastatų statyba ir patalpų įrengimas; 2024 – Energijos 
suvartojimas; 300 – Personalo komandiruočių ir kelionių tarp trijų darbo vietų išlaidos; 
302 – Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos; 3042 – Susirinkimai, kongresai, 
konferencijos ir delegacijos; 3242 – Leidinių, informavimo ir dalyvavimo viešuose 
renginiuose išlaidos 325 – Su ryšių biurais susijusios išlaidos 422 – Parlamento narių 
padėjėjų išlaidos; 101 – Nenumatytų išlaidų rezervas;

4. pažymi, kad vyksta derybos dėl naujos 2021–2027 m. daugiametės finansinės 
programos ir kad esama netikrumo dėl finansavimo lygio pagal naują 7 išlaidų 
kategoriją „Europos viešasis administravimas“; pabrėžia, kad Parlamentas pasiekė tikslą 
5 proc. sumažinti darbuotojų skaičių ir iš tikrųjų bendras darbuotojų skaičius buvo 
sumažintas 6 proc.; atkreipia dėmesį į tai, kad priėmus Lisabonos sutartį Parlamentas 
turėjo susidoroti su daugiau užduočių ir buvo įsteigta daugiau specializuotų komitetų, 
todėl labai padaugėjo teisėkūros ir koordinavimo darbo; pažymi, kad per paskutinę 
Parlamento kadenciją pasiekta sinergijos ir iš naujo nustatyti prioritetai; pabrėžia, kad 
Parlamento veikla priklauso nuo jo administracinių užduočių, kurioms reikalingas 
pakankamas darbuotojų skaičius, vykdymo; atkreipia dėmesį į tai, kad prognozuojama, 
jog į šią išlaidų kategoriją įtrauktos tarpinstitucinės pensijos ateinančiais metais labai 
padidės;

5. pažymi, kad generalinio sekretoriaus parengtame pranešime dėl preliminaraus biudžeto 
sąmatos projekto daroma prielaida, kad Jungtinė Karalystė tvarkingai išstos iš Sąjungos; 
iš pranešime pateiktos informacijos supranta, kad didžioji dėl Jungtinės Karalystės 
išstojimo iš Sąjungos sutaupytų lėšų dalis jau įtraukta į 2020 m. biudžetą, kuriame 
atsižvelgiama į tai, kad nuo 2020 m. vasario 1 d. Parlamentas turės tik 705 narius; vis 
dėlto stebisi, kad 2021 m. sąmatoje nematyti logiškos taupymo tendencijos biudžeto 
eilutėse, kurios tiesiogiai susijusios su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos; kelia 
klausimą, kodėl nuo 2018 m. iki 2021 m. padidėjo išlaidos, susijusios su kelionėmis 
(1004 eilutė) ir Parlamento narių padėjėjų paslaugomis (4220 eilutė), nepaisant to, kad 
po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos sumažėjo Parlamento narių ir akredituotų 
Parlamento narių padėjėjų skaičius; prašo iki rudenį vyksiančio svarstymo pateikti 
išsamią su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos susijusių išlaidų ir sutaupytų lėšų 
analizę ir pagrindimą;

6. atkreipia dėmesį į Parlamento Biudžeto komiteto pateiktą paaiškinimą, kad vis daugiau 
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Parlamento narių nusprendžia pasamdyti ketvirtą padėjėją, kuris padėtų susidoroti su 
didėjančiu Parlamento darbo krūviu; pažymi, kad po Jungtinės Karalystės išstojimo iš 
Sąjungos mažiau Parlamento narių turės atlikti tokio paties lygio teisėkūros darbą; 
pažymi, kad dėl sprendimo Parlamento darbo vietoje Strasbūre suteikti antrą biurą 
Parlamento nariai į komandiruotes siunčia daugiau padėjėjų; atkreipia dėmesį į 
Parlamento Biudžeto komiteto pateiktą paaiškinimą, kad Parlamento nariai pastaraisiais 
metais vyko į daugiau kelionių ir greičiausiai jie ir toliau tai darys 2021 m.;

7. pabrėžia, kad Parlamento pagrindinės funkcijos yra priimti teisės aktus kartu su Taryba, 
spręsti dėl Sąjungos biudžeto, atstovauti piliečiams ir tikrinti kitų Sąjungos institucijų 
darbą; taip pat mano, kad dėl naujai įsteigtų specialiųjų komitetų ar pakomitečių 
neturėtų sumažėti kitų komitetų darbuotojų skaičius;

8. atkreipia dėmesį į Parlamento vaidmenį ugdant europinį politinį sąmoningumą ir 
skleidžiant Sąjungos vertybes;

9. pabrėžia, kad, lyginant su Biuro pasiūlymu, pasakytina, jog reikia sutaupyti daug lėšų, 
kad šis pasiūlymas būtų labiau suderintas su numatomu bendruoju infliacijos lygiu 
2021 m., ir kad reikia įgyvendinti svarbias priemones siekiant užtikrinti efektyvesnį ir 
skaidresnį viešųjų lėšų naudojimą; rekomenduoja, kad ne tik Parlamento Biudžeto 
komiteto nariai tuo metu, kai su Biuru priima sprendimą dėl metinio biudžeto, skirtų 
deramą dėmesį projektų sąnaudoms, bet ir tai būtų daroma vėliausiai priimant 
sprendimus dėl projektų pradžios;

10. atkreipia dėmesį į didelį Strasbūre rengiamų neeilinių komitetų posėdžių skaičių ir 
didėjantį darbuotojų komandiruočių tarp trijų darbo vietų skaičių; primygtinai ragina 
Parlamentą kuo labiau sumažinti šių neeilinių posėdžių skaičių, kad Parlamento nariai 
galėtų susitelkti ties plenarinių posėdžių darbotvarke, mažiau darbuotojų vykstant į 
komandiruotes būtų taupomi mokesčių mokėtojų pinigai ir sumažintas anglies dioksido 
išmetimo rodiklis;

11. atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad prašymai, dėl kurių balsuoja Parlamentas, turėtų būti 
iš esmės įgyvendinami nedelsiant;

Skaidrumas ir tikslumas

12. palankiai vertina naują metodą, taikytą pastaruosius metus rengiant generalinio 
sekretoriaus pranešimą, kaip antai, teikiamą papildomą informaciją apie vidutinės 
trukmės laikotarpio ir ilgalaikį planavimą, investicijas, teisės aktais nustatytas prievoles, 
veiklos išlaidas ir metodiką, kaip prašė biudžeto valdymo institucija;

13. prašo, kad 2021 m. Parlamento biudžetas būtų realistiškas ir tikslus, turint mintyje 
poreikių ir jiems patenkinti skirtų išlaidų atitiktį, siekiant, kad nebūtų sudarytas per 
didelis biudžetas;

14. pabrėžia, kad reikėtų kuo labiau stengtis užtikrinti, jog visi Parlamento turimi biudžeto 
ir personalo ištekliai būtų naudojami kuo ekonomiškiau, kad Parlamentas ir Parlamento 
nariai galėtų sėkmingai dirbti teisėkūros darbą; primena, kad šito siekiant būtina 
kruopščiai planuoti ir organizuoti Parlamento darbo metodus ir, esant galimybei, jungti 
funkcijas ir struktūras, kad būtų išvengta nereikalingo biurokratizmo, funkcijų kartojimo 
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ir veiksmų dubliavimo;

15. mano, jog Parlamentas turėtų užtikrinti aukštos kokybės ir socialiai atsakingus 
viešuosius pirkimus, kad sutartys būtų skiriamos įmonėms, kurios laikosi aplinkosaugos 
ir pagrindinių darbo standartų; ragina griežčiau tikrinti Parlamento išorės darbuotojų 
darbo sąlygas;

Bendradarbiavimas su piliečiais

16. pabrėžia, kad Parlamentas yra vienintelė visuotinai renkama institucija, kurios 
sprendimai turi realų poveikį Sąjungos piliečiams; mano, kad itin svarbu piliečiams 
suteikti galimybę geriau suprasti Parlamento veiklą;

17. palankiai vertina naujus Europos Parlamento ryšių biurų veiklos uždavinius ir tai, kad 
daug dėmesio skiriama aktyviam bei abipusiam bendradarbiavimui su piliečiais ir 
suinteresuotaisiais subjektais vietos ir regionų lygmeniu, vykdant dinamiškesnę 
komunikaciją, kuri apima ir suinteresuotuosius subjektus, ir aktyvesnį bendravimą su 
piliečiais; atkreipia dėmesį į tai, kad visose valstybėse narėse bus atidaromi centrai 
„Europa Experience“; mano, jog nepaprastai svarbu, kad Parlamentas įvairiais 
komunikacijos kanalais nuolat palaikytų ryšius su Europos piliečiais, laikydamasis 
daugialypio politinio dialogo, ne tik rinkimų metais, bet ir per visą kadenciją;

18. pažymi, kad centrai „Europa Experience“ turi informuoti Europos visuomenę, ypač 
jaunimą, apie pagrindinius Parlamento įgaliojimus; pažymi, kad centrai „Europa 
Experience“ jau atidaryti Berlyne, Kopenhagoje, Helsinkyje, Liublianoje, Strasbūre ir 
2020 m. Taline ir kad 2021 m. planuojama atidaryti centrus „Europa Experience“ 
Liuksemburge (naujajame Konrado Adenauerio pastate), Romoje, Paryžiuje, Varšuvoje, 
Stokholme ir Prahoje; ragina nuolat vertinti pasiektus rezultatus; ragina iki 2020 m. 
rudenį Parlamente vyksiančio biudžeto svarstymo pateikti išsamiai suskirstytų išlaidų, 
susijusių su naujų centrų „Europa Experience“ atidarymu 2021 m., sąrašą, taip pat 
išsamų daugiametį biudžeto planą, kuriame būtų atsižvelgta į kiekvieno jau veikiančio 
centro einamąsias išlaidas;

19. prašo pateikti daugiau informacijos apie Parlamentariumo mobiliųjų versijų, kurios 
keliautų po valstybes nares ir informuotų piliečius apie Parlamentą ir Sąjungą, kūrimo 
procesą ir išlaidas; pabrėžia, kad šio tipo iniciatyva turi būti decentralizuota ir vykdoma 
iš centrų „Europa Experience“ tam, kad būtų sutaupyta lėšų ir kad iniciatyva būtų 
racionali; atkreipia dėmesį į tai, kad pagal projektą numatyta pasiūlyti mobiliąją 
programėlę, kurioje būtų pateikiami geriausi esamo Parlamentariumo turinio 
komponentai; 

20. atkreipia dėmesį į Parlamento ketinimą ir Biuro sprendimą plėsti savo veiklą ir 
diplomatines pajėgas už Sąjungos ribų – Indonezijoje (Džakartoje), Etiopijoje 
(Adis Abeboje) ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (Niujorke) ir abejoja šios veiklos 
pridėtine verte; prašo atlikti išsamią ir nuodugnią reprezentacinių išlaidų ir su tokia 
plėtra susijusių išlaidų, t. y. apgyvendinimo, sekretoriatų, personalo, gyvenamosios 
vietos, transporto išlaidų, analizę ir ją pateikti Parlamento Biudžeto komitetui; ragina 
Europos išorės veiksmų tarnybą ir Parlamentą bendradarbiauti darbo pobūdžio ir 
Parlamento darbuotojų statuso jiems dirbant išorės atstovybėse klausimais; prašo 
pateikti dabartinės Parlamento atstovybės Vašingtone pridėtinės vertės analizę;
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21. palankiai vertina tai, kad Parlamentas daug investuoja į lankytojams, ypač jaunimui (jis 
ir toliau bus pagrindinė tikslinė grupė), teikiamas paslaugas; ragina atsakingas tarnybas 
teikti informaciją apie tvarius kelionės variantus ir įvertinti galimybę nustatyti finansinę 
paskatą, kad būtų pasirinkta tokia transporto rūšis, kai tai įmanoma atsižvelgiant į 
aplinkybes; prašo Biuro išnagrinėti galimybę nustatyti vadinamąjį senjorų teminį 
klasterį pabrėžiant vyresnių žmonių aktyvumui naudingas Sąjungos programas ir 
politiką; prašo prieš 2020 m. rudenį vyksiantį Parlamento biudžeto svarstymą pateikti 
daugiau informacijos apie naują lankytojų strategiją ir ketverių metų informavimo 
kampaniją; ragina nuodugniai įvertinti prieš 2019 m. Europos Parlamento rinkimus ir jų 
metu vykdytą komunikacijos kampaniją; mano, kad bet kokios naujos komunikacijos 
priemonės turėtų būti grindžiamos objektyvia ir faktine šio vertinimo analize;

22. palankiai vertina pasiūlymą, kad kas dvejus metus vykstantis Europos jaunimo renginys 
taptų nuosekliu procesu, jog laikotarpiu prieš Europos jaunimo renginį ir po jo vyktų 
prasmingas Europos Parlamento ir jaunimo bendravimas; vis dėlto mano, kad, 
atsižvelgdamas į sąžiningumo ir socialinio teisingumo aspektus, Parlamentas turėtų 
kompensuoti renginyje Strasbūre dalyvaujančio jaunimo kelionės ir apgyvendinimo 
išlaidas; prašo, kad išlaidų kompensavimo tvarka būtų aiškiai pristatyta Parlamento 
interneto svetainėje; ragina Parlamentą, pasitelkus Europos Parlamento ryšių biurus, 
numatyti panašius Parlamento narių ir jaunimo susitikimus vietos lygmeniu;

Daugiamečiai pastatų projektai 

23. pakartoja savo raginimą užtikrinti skaidrų sprendimų priėmimo procesą pastatų 
politikos srityje, remiantis išankstine informacija ir deramai atsižvelgiant į Finansinio 
reglamento 266 straipsnį;

24. rekomenduoja planuojant metinį biudžetą atsižvelgti į reguliarią visų pastatų renovaciją 
ir šiam tikslui skirti sumą, reikalingą 3 proc. viso visų pastatų ploto, kaip jau nurodyta 
2018 m. balandžio 16 d. Biuro priimtoje Parlamento pastatų strategijoje, skirtoje 
laikotarpiui po 2019 m.13; mano, kad šis asignavimas turi būti įprastos ir iš anksto 
numatomos pastatų politikos dalis ir juo dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas išsamiai 
renovacijai ir turėtų būti užtikrinta, kad Parlamentas siektų kuo labiau padidinti 
energijos vartojimo efektyvumą, taigi, kuo daugiau sutaupyti energijos vartojimo ir 
Parlamento infrastruktūros išlaidų srityse;

25. atkreipia dėmesį į tai, kad, 2020 m. užbaigus darbus Liuksemburge esančio naujojo 
Konrado Adenauerio pastato rytiniame priestate ir darbuotojams palaipsniui persikėlus į 
naująjį pastatą, darbai vakariniame priestate turėtų būti pradėti 2021 m.; prašo pateikti 
išsamesnę informaciją apie išlaidas, susijusias su vakarinio priestato statybų valdymu ir 
statybvietės stebėjimu saugumo tikslais; pakartoja savo prašymą, kad generalinis 
sekretorius pateiktų išsamią informaciją apie laipsnišką darbuotojų perkėlimą; be to, 
ragina pateikti Parlamentui reikalingos erdvės vertinimą, atsižvelgiant į tikėtiną 
nuotolinio darbo masto didėjimą;

26. palankiai vertina tai, kad dėl persikėlimo į naująjį Konrado Adenauerio pastatą ir A bei 
B bokštų atsisakymo Liuksemburge 11,5 mln. EUR sumažėja su nuoma, priežiūra ir 

13 Remiantis minimaliais energinio naudingumo reikalavimais, nustatytais Direktyvos 2012/27/ES (Energijos 
vartojimo efektyvumo direktyva) 5 straipsnyje.
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energijos sąnaudomis susijusios išlaidos 2021 m., palyginti su 2020 m. išlaidomis; prašo 
pateikti visų kitų šiuo metu nuomojamų pastatų, kurie ir toliau bus naudojami 2021 m., 
apžvalgą, taip pat išsamią didėjančių energijos išlaidų prognozę; 

27. atkreipia dėmesį į nuolat taikomą praktiką naudotis kaupiamaisiais perkėlimais metų 
pabaigoje siekiant skirti lėšų vykdomiems pastatų projektams; pažymi, kad šis metų 
pabaigoje atliekamas kaupiamasis perkėlimas sistemingai vykdomas pagal tuos pačius 
skyrius, antraštines dalis ir dažnai būtent pagal tas pačias biudžeto eilutes; atkreipia 
dėmesį į Parlamento Biudžeto komitetui Parlamento tarnybų pateiktą paaiškinimą, kad 
Parlamentas, taikydamas šią praktiką, per pastaruosius kelerius metus sutaupė beveik 
100 mln. EUR palūkanų, ir taip sugebėjo finansiniu požiūriu kontroliuoti savo didelius 
statybos projektus; pabrėžia, kad Parlamento biudžeto įvykdymo lygis siekia beveik 
99 proc.; mano, kad tokia teisinė praktika gali būti suvokiama kaip suplanuotas per 
didelių biudžeto lėšų tam tikrose srityse numatymas siekiant gauti lėšų Parlamento 
pastatų politikai finansuoti; ragina apsvarstyti pagrindinių investicijų į pastatų politiką 
finansavimą, atsižvelgiant į didesnį skaidrumą ir išsamesnį planavimą;

28.  prašo Biuro paskelbti savo sprendimą dėl P.-H. Spaako pastato Briuselyje ateities, taip 
pat visus tarnybose turimus patvirtinamuosius dokumentus; pažymi, kad renovacijos 
procesas taip pat galėtų suteikti galimybę optimizuoti jau turimą plotą, atsižvelgiant į 
dabartinius Parlamento poreikius, aprašytus atnaujintoje pastatų strategijoje po 2019 m.; 
atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant P.-H. Spaako pastato renovacijos darbus pastatu 
maždaug penkerius metus nebus galima naudotis; pakartoja savo prašymą, kad, Biurui 
priėmus sprendimą, Parlamento Biudžeto komitetui būtų pateikta sąmata ir išsamiai 
suskirstytų išlaidų sąrašas; primena, kad į 2021 m. biudžetą įrašyti punktai, skirti 
pasirengti su P.-H. Spaako pastatu susijusiems darbams;

29. ragina generalinį sekretorių numatyti tinkamą laikotarpį siekiant, pasitelkus 
specializuotą įmonę, pakartotinai naudoti perdirbtąsias medžiagas, pvz., varį, apkalą ir 
kt., pakeitus jų paskirtį;

30. primena, kad Parlamentas įvairiose rezoliucijose didele balsų dauguma pritarė vienai 
Parlamento būstinei, kad būtų užtikrintas veiksmingas Sąjungos mokesčių mokėtojų 
lėšų panaudojimas ir kad Parlamentas prisiimtų institucinę atsakomybę mažinti anglies 
dioksido išmetimo rodiklį; pabrėžia, kad Parlamento trijų būstinių geografinis 
išsklaidymas susijęs su 6 proc. bendro institucijos biudžeto ir apskaičiuota, jog dėl šio 
išsklaidymo kasmet į aplinką išmetama 11 000–19 000 tonų CO2; atkreipia dėmesį į dėl 
to išsklaidymo susiformavusią neigiamą visuomenės nuomonę; primena, kad reikia rasti 
sprendimus siekiant optimizuoti parlamentinį institucinį darbą, finansines išlaidas ir 
anglies dioksido išmetimo rodiklį; 

31. palankiai vertina tai, jog Parlamentas yra įsipareigojęs vykdyti būtinus savo pastatų 
pritaikymo ir renovacijos darbus, kad būtų sukurta visiems naudotojams prieinama ir 
Sąjungos standartus atitinkanti aplinka; pabrėžia, kad Strasbūre jau pradėti darbai 
siekiant pagerinti prieinamumą neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims ir kad 2021 m. 
projektai bus tęsiami Briuselyje ir Strasbūre, taip pat šešiuose Europos Parlamento ryšių 
biuruose; prašo tęsti tokius renovacijos darbus visuose kituose Parlamento pastatuose, 
įsipareigojant užtikrinti funkcinius apstatytos aplinkos prieinamumo reikalavimus, kaip 
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nustatyta Direktyvos (ES) 2019/88214 III priede, ir remiantis atitinkamais tarptautiniais 
bei Europos standartais siekiant laikytis šių reikalavimų viešųjų pirkimų procedūrose, 
kad neįgalūs ir riboto judumo Parlamento nariai, darbuotojai ir lankytojai galėtų patekti 
į pastatus ir naudotis jų infrastruktūra tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti asmenys, 
laikantis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų prievolių;

Saugumas, IT ir infrastruktūros plėtra

32. pritaria Parlamento investicijoms siekiant išlaikyti modernią ir veiksmingą darbo vietą; 
mano, kad pastatų saugumas ir kibernetinis saugumas yra labai svarbūs siekiant 
užtikrinti Parlamento saugą ir veikimą; palankiai vertina tai, kad, užbaigus su įėjimu į 
L. WEISS pastatą susijusius darbus, Parlamentas bus beveik užbaigęs visų savo pastatų 
saugumo užtikrinimo darbus; prašo pateikti naujausią informaciją dėl bendrų šio 
projekto išlaidų; pakartoja, kad IT saugumas ir toliau bus svarbiausias prioritetas, kaip ir 
galingos bei saugios debesijos paslaugos, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos 
nuostatų; ragina Parlamentą išnagrinėti galimybę naudoti atvirojo šaltinio infrastruktūrą;

33. palankiai vertina strategiją „Skaitmeninė darbo vieta Parlamento nariams“ (angl. Digital 
Workplace4MEP), kurioje pateikiami su judumu ir veiksmingumu susiję sprendimai; 
mano, kad aukštos kokybės hibridinių prietaisų diegimas padės pasiekti aplinkosaugos 
vadybos tikslą iki 2024 m. 50 proc. sumažinti sunaudojamo popieriaus kiekį; tikisi, kad 
biudžeto požiūriu, įdiegus šias priemones, bus sutaupyta daug lėšų, nes palaipsniui bus 
atsisakyta kitų rūšių įrenginių;

34. pažymi, kad Vertimo raštu GD siekia sukurti priemonę, kurią taikant būtų galima 
automatiškai transkribuoti ir versti raštu Parlamento diskusijas įvairiomis kalbomis 
realiuoju laiku, kad visi piliečiai turėtų vienodas galimybes gauti informaciją savo 
kalba; pabrėžia, kad tokių priemonių veiksmingumas ir pridėtinė vertė visomis 
24 oficialiosiomis kalbomis turėtų būti iš anksto užtikrinti ir įrodyti; prašo atlikti visų 
projekto išlaidų ir poveikio žmogiškiesiems ištekliams analizę; prašo įvertinti šios 
technologijos įdiegimo tvarkaraštį; laikosi nuomonės, kad daugiakalbystei, t. y. vertimui 
raštu ir vertimui žodžiu, užtikrinti skirti ištekliai neturėtų būti sumažinti, jei 
nesumažinamas darbo krūvis;

35. ragina tobulinti dabartinę su IT susijusių problemų stebėjimo ir sekimo sistemą tarp 
Parlamento tarnybų vykdomųjų padalinių siekiant padidinti veiksmingumą ir 
skaidrumą; visų pirma ragina supaprastinti Parlamento narių kelionių išlaidų ataskaitų 
teikimą, kad būtų užtikrinta veiksminga, greita ir patogi naudoti sistema ir prašymų 
atsekamumas;

36. ragina toliau kurti stabilią ir saugią nuotolinio darbo infrastruktūrą, kuria būtų galima 
naudotis visais prietaisais;

Ekologiška Parlamento veikla ir tvarus judumas

37. pabrėžia, kad Parlamentas (nuo 2016 m.) yra pirmoji ES institucija, neutralizuojanti 
anglies dioksido poveikį, nes dėjo visas įmanomas pastangas, kad sumažintų savo 

14 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/882 dėl gaminių ir paslaugų 
prieinamumo reikalavimų (OL L 151, 2019 06 07, p. 70).
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išmetamo CO2 kiekį, ir kad jis 100 proc. kompensuoja išmetamų teršalų, kurių 
išmetamos apimties negalima sumažinti, kiekį;

38. primena, kad Parlamento anglies dioksido išmetimo rodiklį sudaro šios 7 pagrindinės 
kategorijos: energijos suvartojimas, aušalų dujų nuotėkis, krovinių gabenimas, asmenų 
vežimas, įrangos tiekimas ir paslaugų teikimas, tiesioginės atliekos ir ilgalaikis turtas; 
palankia vertina Biuro sprendimą dabartinei Parlamento kadencijai nustatyti naujus ir 
platesnio užmojo aplinkosaugos tikslus, kurie turėtų būti pasiekti iki 2024 m. tokiose 
pagrindinėse srityse, kaip antai, anglies dioksido išmetimo rodiklio mažinimas, dėl 
asmenų vežimo išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimas, dujų, krosnių kuro ir 
centralizuoto šildymo naudojimo mažinimas, elektros energijos vartojimo mažinimas, 
popieriaus naudojimo mažinimas, neperdirbtų atliekų mažinimas, vandens naudojimo 
mažinimas ir maisto atliekų mažinimas; ragina numatyti išsamias veiksmų gaires 
siekiant šių tikslų ir pateikti jas Parlamento Biudžeto komitetui; ragina parengti metinę 
rezultatų apžvalgą ir sudaryti galimybę didinti šių standartų užmojį kadencijos viduryje 
2022 m.;

39. palankiai vertina Parlamento automobilių stovėjimo aikštelėms sukurtą naują 
automobilių stovėjimo politiką, kuria siekiama skatinti elektra varomų transporto 
priemonių, t. y. dviračių, krovininių dviračių, motorolerių ir automobilių, naudojimą 
įrengiant elektrines įkrovimo stoteles; ragina šią politiką taikyti ir visoms kitoms 
Parlamento automobilių stovėjimo aikštelėms; remia visas būsimas priemones, kuriomis 
Parlamento nariai ir darbuotojai skatinami mažinti naudotis lengvaisiais automobiliais ir 
teikti pirmenybę naudojimuisi viešuoju transportu ir dviračiais, įskaitant finansines 
paskatas;

40. ragina Parlamento narius naudotis transporto galimybėmis, kuriomis padedama siekti 
Parlamento numatytų aplinkos tikslų; ragina Biurą persvarstyti Europos Parlamento 
narių statuto įgyvendinimo taisykles15, kad Parlamento nariams keliaujant Sąjungoje 
būtų kompensuojamos lanksčios ekonominės klasės lėktuvų bilietų kainos, išskyrus 
ilgesnius nei keturių valandų trukmės skrydžius arba skrydžius su numatytuoju 
sustojimu; atkreipia dėmesį į tai, kad daugelio Parlamento narių kelionės iš jų rinkimų 
apygardų į Parlamento darbo vietas yra tolimos ir jie gali keliauti tik lėktuvu;

41. ragina saugoti aplinką ir taupyti išteklius; atsižvelgdamas į tai, yra susirūpinęs dėl to, 
kad Parlamento nariai nesinaudoja savo nemokamu Belgijos geležinkelio bilietu; ragina 
Biurą rasti sprendimą, kaip optimizuoti šių bilietų naudojimą, ir pateikti finansinę 
informaciją apie susitarimą su bendrove SNCB/NMBS; primena savo prašymą dažniau 
naudotis vaizdo konferencijomis, įskaitant susitikimus su išorės dalyviais, bei tuo tikslu 
pasitelkti plačiai taikomą programinę įrangą ir kitas technologijas;

42. palankiai vertina kvestorių 2020 m. vasario 18 d. pranešimą, kuriuo Parlamento nariai ir 
frakcijų sekretoriatai raginami taikyti savanoriško dalijimosi dėžėmis politiką siekiant 
sumažinti Strasbūre vykdomoms misijoms reikalingų sunkvežimių skaičių ir taip padėti 
sumažinti Parlamento anglies dioksido išmetimo rodiklį; ragina išnagrinėti alternatyvas 
dėžėms, atsižvelgiant į EMAS tikslą dėl bepopierio Parlamento;

15 2008 m. gegužės 19 d. ir liepos 9 d. Biuro sprendimas dėl Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo 
taisyklių (OL C 159, 2009 7 13, p. 1).
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Su Parlamento nariais ir akredituotais Parlamento narių padėjėjais susiję klausimai

43. pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl papildomų išlaidų, susijusių su balsavimo 
paaiškinimų žodžiu per plenarines sesijas vertimu žodžiu; pabrėžia, kad apskaičiuota, 
jog balsavimo paaiškinimų žodžiu vertimo raštu ir žodžiu išlaidos yra 21 431 EUR per 
balsavimo dieną arba 900 102 EUR per metus; primena, kad Parlamento nariai, norintys 
paaiškinti savo poziciją balsuojant, gali naudotis tokiomis alternatyvomis kaip 
balsavimų paaiškinimas raštu, taip pat įvairios viešosios komunikacijos galimybės; 
todėl ragina pagrįstai naudoti Parlamento išteklius ir mano, kad, siekiant kuo daugiau 
sutaupyti, balsavimų paaiškinimas žodžiu galėtų būti panaikintas;

44. primena Europos Parlamento narių statuto16 27 straipsnio 1 ir 2 dalis, kuriose nurodyta, 
kad: „įsigaliojus šiam Statutui, Europos Parlamento įkurtas savanoriškas pensijų fondas 
išliks ir bus skirtas Parlamento nariams arba buvusiems Parlamento nariams, turintiems 
ar turėsiantiems su šiuo fondu susijusių teisių“ ir kad „turimos ir turėsimos teisės yra 
visiškai išsaugomos“; taip pat pažymi, kad 2018 m. pabaigoje grynojo turto suma, į 
kurią reikia atsižvelgti, ir aktuarinių įsipareigojimų suma siekė atitinkamai 
112,3 mln. EUR ir 398,4 mln. EUR, ir dėl to įvertintas aktuarinis deficitas sudarė 
286,1 mln. EUR; pažymi, kad dėl to kyla susirūpinimas, jog visos savanoriško pensijų 
fondo lėšos bus išnaudotos; ragina generalinį sekretorių ir Biurą visapusiškai laikytis 
Europos Parlamento narių statuto ir kartu su pensijų fondu parengti aiškų Parlamentui 
skirtą planą, pagal kurį būtų prisiimti ir perimti jo įsipareigojimai ir atsakomybė už jo 
narių savanorišką pensijų sistemą; pritaria Biuro prašymui, kad generalinis sekretorius 
ištirtų būdus, kaip užtikrinti tvarų savanoriško pensijų fondo finansavimą pagal 
Parlamento narių statuto nuostatas ir kartu garantuoti visišką skaidrumą; mano, kad 
turėtų būti išnaudotos visos įmanomos galimybės siekiant rasti teisingą problemos 
sprendimą, kartu išlaikant kuo mažesnę Parlamento atsakomybę; ragina Biurą ir 
savanoriško pensijų fondo narius remti priemones, kuriomis siekiama sumažinti 
savanoriško pensijų fondo deficitą;

45. pakartoja savo raginimą užtikrinti didesnį skaidrumą, kalbant apie Parlamento narių 
bendrosioms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką, kaip ne kartą buvo raginta 
Parlamento plenariniame posėdyje; primygtinai ragina Biurą nedelsiant atnaujinti 
diskusijas dėl bendroms išlaidoms kompensuoti skirtos išmokos ir kuo greičiau pasiekti 
susitarimą šiuo klausimu; mano, kad šis susitarimas turėtų apimti bendras didesnio 
skaidrumo ir finansinės atskaitomybės taisykles; pabrėžia, kad dėl bet kokių naujų 
skaidrumo didinimo priemonių, jei įmanoma, Parlamento nariams ir jų biurams neturėtų 
būti sudaroma nereikalinga biurokratinė našta;

46. primena Biurui apie savo prašymą, jog būtų imtasi veiksmų ir parengtas techninis 
sprendimas, kad Parlamento nariai galėtų pasinaudoti savo teise balsuoti, kai jie 
naudojasi motinystės ar tėvystės atostogomis, lėtinės ligos atveju arba kai atsiranda 
force majeure aplinkybės; prašo Biurą paaiškinti, kokie būtų teisiniai, finansiniai ir 
techniniai su šiuo sprendimu susiję apribojimai;

47. palankiai vertina priemones, kurių ėmėsi Parlamentas reaguodamas į COVID-19 
protrūkį, įskaitant naujus laikinus darbo metodus ir leidimą kovoje su koronavirusu 

16 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento narių statuto priėmimo 
(2005/684/EB, Euratomas) (OL L 262, 2005 10 7, p. 1).
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naudotis Parlamento infrastruktūra; prašo Biuro pasiūlyti papildomų priemonių, 
kuriomis būtų šalinami COVID-19 protrūkio padariniai; prašo generalinio sekretoriaus 
įvertinti šių priemonių finansines pasekmes Parlamento 2020 m. ir 2021 m. biudžetams 
ir prieš 2020 m. rudenį vyksiantį Parlamento biudžeto svarstymą pateikti šį vertinimą 
Parlamento Biudžeto komitetui; ragina generalinį sekretorių parengti išsamias gaires 
siekiant geriau pasiruošti bet kokiems būsimiems force majeure atvejams, kad būtų 
užtikrintas Parlamento teisėkūros funkcijų vykdymo tęstinumas, jei veiklos nebūtų 
galima vykdyti įprastu būdu;

48. primena savo su išmokų, mokamų akredituotiems Parlamento narių padėjėjams už jų 
komandiruotes tarp trijų Parlamento darbo vietų, dydžiu susijusį prašymą, pateiktą 
siekiant užtikrinti, kad Biuras jį suderintų išmokų valstybės tarnautojams, kitiems 
tarnautojams ir akredituotiems Parlamento narių padėjėjams sistemos lygmeniu; mano, 
kad šis tikslas turėtų būti bet kokio Parlamento nariams skirto ir su jų padėjėjais 
susijusioms reikmėms padengti numatyto biudžeto padidinimo kadencijos metu 
pirminis pagrindimas;

49. prašo Biuro įvertinti galimybę akredituotų Parlamento narių padėjėjų statusą taikyti ir 
vietos padėjėjams, taip pat šio statuso taikymo finansinį poveikį; prašo paaiškinti, 
kokiais kriterijais vadovaujamasi nustatant vietos padėjėjų atlyginimą, ir išsamiai 
išanalizuoti, ar šie kriterijai dar aktualūs; rekomenduoja atkreipti dėmesį į tai, kaip 
užtikrinamas padėjėjų užduočių ir atlyginimo valstybėse narėse proporcingumas;

50. pakartoja savo raginimą Pirmininkų sueigai persvarstyti Delegacijų darbą ir misijas už 
Europos Sąjungos ribų reglamentuojančias įgyvendinimo nuostatas; pabrėžia, kad 
atliekant tokį persvarstymą turėtų būti atsižvelgiama į galimybę akredituotiems 
Parlamento narių padėjėjams, laikantis tam tikrų sąlygų, lydėti Parlamento narius 
oficialiose Parlamento delegacijų kelionėse ir misijose;

51. ragina Biurą patikrinti dabartinę biudžeto asignavimų komitetams sistemą siekiant 
įvertinti jos privalumus ir trūkumus ir padidinti komitetų lankstumą ir savarankiškumą 
planuojant ir skiriant finansavimą užduotims ir veiklai;

52. prašo Biuro užtikrinti visišką Parlamento narių dalyvavimo Žaliosios savaitės 
renginiuose lankstumą, kad jie galėtų geriau organizuoti savo darbą;

Kiti klausimai

53. palankiai vertina galiojančius Parlamento, Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto bendradarbiavimo susitarimus, kurių tikslas – nustatyti sritis, 
kuriose būtų galima pasidalyti administracinėmis funkcijomis; ragina generalinį 
sekretorių įvertinti esamą Sąjungos institucijų bendradarbiavimą siekiant nustatyti 
galimą tolesnę sąveiką ir lėšų taupymą;

54. apgailestauja dėl neseniai padidėjusių kainų Parlamento valgyklose, ypač savitarnos 
restorane Altiero Spinelli pastate Briuselyje; mano, kad, išaugus kainoms, maitinimo 
kokybė nepagerėjo; prašo Biuro įvertinti galimybę pasirinkti naują Altiero Spinelli 
pastato savitarnos restorano paslaugų teikėją ir persvarstyti savo subsidijų politiką, kad 
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patiekalų kaina būtų mažesnė;

55. primena 2017 m. spalio 26 d., 2018 m. rugsėjo 11 d. ir 2019 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento rezoliucijose išdėstytas rekomendacijas dėl kovos su seksualiniu 
priekabiavimu ir prievarta Sąjungoje, taip pat priemones, kuriomis siekiama vykdyti 
bauginimo ir seksualinio priekabiavimo prevenciją ir kovą su jais; prašo, kad 
generalinis sekretorius pateiktų visą informaciją apie šioje srityje nuveiktą darbą ir 
artimiausios ateities programą; prašo generalinio sekretoriaus prieš pristatant Biurui 
2022 m. sąmatą pateikti naujų kovos su priekabiavimu procedūrų vertinimą; mano, kad 
darbuotojai ir Parlamento nariai turėtų būti skatinami dalyvauti mokymo kursuose 
siekiant sumažinti tokių įvykių skaičių Parlamente;

56. pažymi, kad 2019 m. sausio 1 d. pradėjo veikti nauja Parlamento kelionių agentūra; 
pažymi, kad Parlamento nariai patyrė susisiekimo sunkumų skambindami į kelionių 
tarnybos skambučių centrą darbo ir ne darbo valandomis, ir ragina pagerinti 
prieinamumą; primygtinai ragina įdiegti paprastą ir patogų naudoti skundų mechanizmą, 
kurį taikant būtų galima greitai išspręsti bet kokias problemas; apgailestauja dėl to, kad 
agentūra ne visada siūlo pigiausius bilietus ir kad Parlamento nariams labai vėluojama 
kompensuoti kelionės išlaidas; ragina Finansų generalinį direktoratą pradėti 
pasitenkinimo kelionių agentūros paslaugomis apklausą ir prašo įvertinti jos darbą, 
vykdomą pagal dabartinę sutartį;

57. ragina generalinį sekretorių ir Biurą visoje Parlamento administracijoje įdiegti 
rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo kultūrą ir taupaus valdymo požiūrį, siekiant 
didinti institucijos vidaus darbo našumą ir tvarumą aplinkos atžvilgiu, sumažinti 
administracinius formalumus ir biurokratizmą; pabrėžia, kad taupus valdymas yra 
nuolatinis darbo procedūros gerinimas, kurį lemia supaprastinimas ir administracijos 
darbuotojų patirtis;

58. mano, kad Parlamentas turėtų būti saugi (fizine ir psichologine prasme) darbo vieta; yra 
susirūpinęs dėl naujų Parlamento valymo sutarčių poveikio darbuotojams; primygtinai 
ragina generalinį sekretorių patikrinti, ar išorės rangovai laikosi aukščiausių darbo teisės 
standartų, visų pirma, kalbant apie psichologinį spaudimą ir darbo sąlygas;

59. patvirtina 2021 finansinių metų sąmatą;

60. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir sąmatą Tarybai ir Komisijai.
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Europos Sąjungos įnašas, skirtas Europos Parlamento 2021 finansinių metų išlaidoms padengti

Išlaidų kategorija Suma

Išlaidos 2 090 467 628

Nuosavi ištekliai 175 511 000

Numatytas įnašas 1 914 956 628
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PAJAMOS

Antraštinė dalis 
– Skyrius – 
Straipsnis – 

Punktas

Išlaidų kategorija 2021 m. 
biudžetas

2020 m. 
biudžetas Rezultatas 2019 m.

4 PAJAMOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOSE IR KITUOSE SĄJUNGOS ORGANUOSE DIRBANČIŲ 
ASMENŲ

4 0 ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI

4 0 0
Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir 
pensiją gaunančių asmenų atlyginimų, darbo užmokesčių 
ir išmokų apmokestinimo

82 777 000 81 408 600 82 599 719

4 0 3 Pajamos iš laikinųjų įmokų nuo dirbančių institucijos 
narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų p.m. p.m. 30 623

4 0 4
Pajamos, atlikus specialius atskaitymus ir atskaičius 
solidarumo mokestį iš dirbančių institucijos narių, 
pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

12 683 000 12 057 800 11 738 427

4 0 skyrius — Iš viso 95 460 000 93 466 400 94 368 769

4 1 ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ
4 1 0 Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą 69 989 000 67 037 700 67 799 457
4 1 1 Darbuotojų teisių į pensiją perleidimas ar išpirkimas 10 000 000 10 000 000 7 409 567

4 1 2 Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir 
laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą 10 000 10 000 47 173

4 1 skyrius — Iš viso 79 999 000 77 047 700 75 256 197

4 2 KITOS ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

4 2 1 Europos Parlamento narių įmokos į pensijų sistemą p.m. p.m. 0

4 2 skyrius — Iš viso p.m. p.m. 0

4 antraštinė dalis — Iš viso 175 459 000 170 514 100 169 624 966

5 PAJAMOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0 PAJAMOS, GAUTOS PARDAVUS KILNOJAMĄJĮ TURTĄ (PREKIŲ TIEKIMAS) IR NEKILNOJAMĄJĮ 
TURTĄ

5 0 0 Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas)
5 0 0 0 Pajamos, gautos pardavus transporto priemones p.m. p.m. 14 600,0
5 0 0 1 Pajamos, gautos pardavus kitą kilnojamąjį turtą p.m. p.m. 0,0

5 0 0 2
Pajamos už kitiems Sąjungos institucijos padaliniams arba 
kitoms Sąjungos institucijoms ar organams suteiktas 
prekes — Asignuotosios pajamos

p.m. p.m. 0,0

5 0 1 Pajamos iš pastatų ir žemės sklypų pardavimo — 
asignuotosios pajamos p.m. p.m. 0,0

5 0 2 Pajamos už parduotus leidinius, spaudinius ir filmus 1 000 p.m. 0,0

5 0 skyrius — Iš viso p.m. p.m. 14 600,0
5 1 PAJAMOS IŠ NUOMOS

5 1 1 Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos, subnuomos ir su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas

5 1 1 0 Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos — 
asignuotosios pajamos p.m. p.m. 3 491 616,0

5 1 1 1 Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas — 
asignuotosios pajamos p.m. p.m. 223 525,0

5 1 skyrius — Iš viso p.m.  3 715 141
5 2 PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR UŽ SUTEIKTAS PASKOLAS, BANKO IR KITOS PALŪKANOS

5 2 0 Pajamos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir 
kitos palūkanos, gautos į institucijos sąskaitas 50 000 50 000 1 887

5 2 skyrius — Iš viso 50 000 50 000 1 887
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5 5 PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS IR ATLIKTUS DARBUS

5 5 0

Pajamos už kitiems Sąjungos institucijos padaliniams arba 
kitoms Sąjungos institucijoms ar įstaigoms suteiktas 
paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitų Sąjungos 
institucijų ar įstaigų atlyginamas jų vardu išmokėtas 
komandiruočių išmokas — asignuotosios pajamos

p.m. p.m. 9 956 672

5 5 1
Pajamos, gautos iš trečiųjų asmenų už jų prašymu 
suteiktas paslaugas ar atliktus darbus — asignuotosios 
pajamos

p.m. p.m. 4 021 749

5 5 skyrius — Iš viso p.m. p.m. 13 978 421

5 7 KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE 
VEIKLA

5 7 0 Pajamos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų — 
asignuotosios pajamos p.m. p.m. 7 392 531

5 7 1

Konkrečiam tikslui numatytos pajamos, pvz. fondų 
pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, 
įskaitant kiekvienai institucijai konkrečiam tikslui 
numatytas pajamas — asignuotosios pajamos

p.m. p.m. 1 367 642

5 7 2 Kitos institucijos patirtų socialinių išlaidų apmokėjimas p.m. p.m. 0

5 7 3 Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su 
institucijos administracine veikla p.m. p.m. 289 984

5 7 skyrius — Iš viso p.m. p.m. 9 050 157
5 8 ĮVAIRIOS KOMPENSACIJOS

5 8 1 Pajamos iš gautų draudimo išmokų — asignuotosios 
pajamos p.m. p.m. 1 062 266

5 8 skyrius — Iš viso p.m. p.m. 1 062 266

5 antraštinė dalis — Iš viso 50 000 50 000 27 822 472

6 ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU SĄJUNGOS SUSITARIMAIS IR 
PROGRAMOMIS

6 6 KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS
6 6 0 Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos
6 6 0 0 Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos p.m. p.m. 8 760 095

6 6 skyrius — Iš viso p.m. p.m. 8 760 095

6 antraštinė dalis — Iš viso p.m. p.m. 8 760 095

9 ĮVAIRIOS PAJAMOS
9 0 ĮVAIRIOS PAJAMOS
9 0 0 Įvairios pajamos 1 000 1 000 1 313 538

9 0 skyrius — Iš viso 1 000 1 000 1 313 538

9 antraštinė dalis — Iš viso 1 000 1 000 1 313 538

BENDRA SUMA 175 510 000 170 565 100 207 521 071
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IŠLAIDŲ SUVESTINĖ
Bendra (2021 m. ir 2020 m.) asignavimų ir (2019 m.) biudžeto rezultatų santrauka

Antraštinė dalis – 
Skyrius – Straipsnis – 

Punktas
Išlaidų kategorija 2021 m. 

biudžetas
2020 m. 

biudžetas Rezultatas 2018 m.

1 INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS
1 0 INSTITUCIJOS NARIAI 209.713.000 225.783.000 232.951.931

1 2 PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI 
DARBUOTOJAI 710.160.000 704.388.000 661.640.519

1 4 KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS 
PASLAUGOS 179.092.808 168.336.000 148.520.789

1 6 KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS 
ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS 22.955.600 22.478.000 17.791.968

1 antraštinė dalis — Iš viso 1 125 121 408 1.120.985.000 1.060.905.207
2 PASTATAI, BALDAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0 PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS 
IŠLAIDOS 231.157.000 228.140.000 251.193.446

2 1 DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR 
KILNOJAMASIS TURTAS 192.697.500 175.644.000 178.484.368

2 3 EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS 
IŠLAIDOS 6.746.500 6.834.000 6.222.519

2 antraštinė dalis — Iš viso 430.601.000 410.618.000 435.900.332
3 INSTITUCIJOS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS
3 0 POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS 34.610.500 34.151.500 29.515.665

3 2
EKSPERTINĖS ŽINIOS IR INFORMACIJA: 
ĮSIGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, LEIDYBA 
IR PLATINIMAS

149.599.720 131.415.500 122.426.245

3 antraštinė dalis — Iš viso 184.210.220 165.567.000 151.941.910
4 INSTITUCIJOS SPECIFINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

4 0 TAM TIKRŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ 
IŠLAIDOS 134.000.000 128.000.000 131.155.223

4 2 PARLAMENTO NARIŲ PADĖJĖJŲ 
IŠLAIDOS 214.435.000 207.659.000 192.869.851

4 4 SUSIRINKIMAI IR KITA PARLAMENTO 
NARIŲ IR BUVUSIŲ NARIŲ VEIKLA 500.000 480.000 460.000

4 antraštinė dalis — Iš viso 348.935.000 336.139.000 324.485.074

5 Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir nepriklausomų žymių asmenų 
komitetas

5 0
Europos politinių partijų ir Europos politinių 
fondų institucijos ir nepriklausomų žymių 
asmenų komiteto išlaidos

300 000 285 000 p.m.

5 antraštinė dalis — Iš viso 300 000 285 000 p.m.
10 KITOS IŠLAIDOS
10 0 LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI p.m. p.m. p.m.
10 1 NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS 4.500.000 5.151.000 p.m.
10 3 REZERVAS PLĖTRAI p.m. p.m. p.m.

10 4 INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS 
POLITIKAI SKIRTAS REZERVAS p.m. p.m. p.m.

10 5 LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI 
NEKILNOJAMAM TURTUI p.m. p.m. p.m.

10 6 REZERVAS RENGIAMIEMS 
PRIORITETINIAMS PROJEKTAMS p.m. p.m. p.m.

10 8 EMAS REZERVAS p.m. p.m. p.m.
10 antraštinė dalis — Iš viso 4.500.000 5.151.000 p.m.

BENDRA SUMA 2.090.467.628 2.038.745.000 1.973.232.524
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I SKIRSNIS — EUROPOS PARLAMENTAS

PAJAMOS — NUOSAVI IŠTEKLIAI

4 ANTRAŠTINĖ DALIS — PAJAMOS, GAUTOS IŠ 
INSTITUCIJOSE IR KITUOSE SĄJUNGOS ORGANUOSE 
DIRBANČIŲ ASMENŲ

4 0 SKYRIUS — ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI

4 0 0 straipsnis — Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensiją 
gaunančių asmenų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
82 777 000 81 408 600 82 599 719,21

Teisinis pagrindas

Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, ypač jo 12 straipsnis.
1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatantis 
apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką (OL  L 56, 1968 3 4, p. 8).

4 0 3 straipsnis — Pajamos iš laikinų įmokų nuo dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir 
kitų tarnautojų atlyginimų 
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 30 622,67

Teisinis pagrindas

Europos Bendrijų pareigūnų nuostatai ir ypač jų iki 2003 m. gruodžio 15 d. galiojusios 
redakcijos 66a straipsnis.

4 0 4 straipsnis — Pajamos, gautos atlikus specialius atskaitymus ir atskaičius solidarumo 
mokestį iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
12 683 000 12 057 800 11 738 427,05

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 66a straipsnis.
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4 1 SKYRIUS — ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

4 1 0 straipsnis — Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
69 989 000 67 037 700 67 799 457,03

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 83 straipsnio 2 dalis.

4 1 1 straipsnis — Darbuotojų teisių į pensiją pervedimas arba išpirkimas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
10 000 000 10 000 000 7 409 566,64

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VIII priedo 4 straipsnis, 11 straipsnio 
2 ir 3 dalys ir 48 straipsnis.

4 1 2 straipsnis — Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų 
darbuotojų įmokos į pensijų sistemą
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
10 000 10 000 47 172,84

4 2 SKYRIUS — KITOS ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

4 2 1 straipsnis — Europos Parlamento narių įmokos į pensijų sistemą
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 0,—

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo nuostatai, ypač jų III 
priedas.
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5 ANTRAŠTINĖ DALIS — PAJAMOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOS 
ADMINISTRACINĖS  VEIKLOS

5 0 SKYRIUS — PAJAMOS, GAUTOS PARDAVUS KILNOJAMĄJĮ 
TURTĄ (PREKIŲ TIEKIMAS) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

5 0 0 straipsnis — Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas)

5 0 0 0 punktas — Pajamos, gautos pardavus transporto priemones
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 14 600,00

Paaiškinimai

Į šį punktą įrašomos pajamos, gautos pardavus ar pakeitus institucijai priklausančias transporto 
priemones.

5 0 0 1 punktas — Pajamos, gautos pardavus kitą kilnojamąjį turtą 
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 0,—

Paaiškinimai

Į šį punktą įrašomos pajamos, gautos pardavus ar pakeitus institucijai priklausantį kilnojamąjį 
turtą, išskyrus transporto priemones.

5 0 0 2 punktas — Pajamos už kitiems Sąjungos institucijos padaliniams arba kitoms Sąjungos 
institucijoms ar organams suteiktas prekes — Asignuotosios pajamos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 0,—

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios pajamos laikomos asignuotosiomis 
pajamomis ir dėl to į išlaidų kategorijas, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios 
su atitinkamomis pajamomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 0 1 straipsnis — Pajamos, gautos pardavus nekilnojamąjį turtą — Asignuotosios pajamos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 0,—
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Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos pajamos, gautos pardavus institucijai priklausantį nekilnojamąjį turtą.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios pajamos laikomos asignuotosiomis 
pajamomis ir dėl to į išlaidų kategorijas, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios 
su atitinkamomis pajamomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 0 2 straipsnis — Pajamos už parduotus leidinius, spaudinius ir filmus
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
1 000 p.m. 0,—

Paaiškinimai

Į šį straipsnį taip pat įrašomos pajamos, gautos už elektronine forma parduotus šiuos produktus.

5 1 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ NUOMĄ

5 1 1 straipsnis — Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos, subnuomos ir su nuoma 
susijusių išlaidų kompensavimas

5 1 1 0 punktas — Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos — Asignuotosios pajamos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 3 491 615,87

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios pajamos laikomos asignuotosiomis 
pajamomis ir dėl to į išlaidų kategorijas, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios 
su atitinkamomis pajamomis, įtraukiami papildomi asignavimai.
Šio biudžeto priede pateikiami išsamūs duomenys, susiję su išlaidomis ir pajamomis, patirtomis 
ar gautomis dėl šiame biudžeto punkte numatytų paskolų, nuomos ar suteiktų paslaugų.

5 1 1 1 punktas — Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas — Asignuotosios pajamos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 223 525,30

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios pajamos laikomos asignuotosiomis 
pajamomis ir dėl to į išlaidų kategorijas, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios 
su atitinkamomis pajamomis, įtraukiami papildomi asignavimai.
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5 2 SKYRIUS — PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR UŽ SUTEIKTAS 
PASKOLAS, BANKO IR KITOS PALŪKANOS

5 2 0 straipsnis — Pajamos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, 
gautos į institucijos sąskaitas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
50 000 50 000 1 886,62

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos pajamos iš investicijų ar pajamos už suteiktas paskolas, banko ar kitas 
palūkanas, gautas į institucijos sąskaitas.

5 5 SKYRIUS — PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS IR 
ATLIKTUS DARBUS

5 5 0 straipsnis — Pajamos už kitiems Sąjungos institucijos padaliniams arba kitoms 
Sąjungos institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitų 
Sąjungos institucijų ar įstaigų atlyginamas jų vardu išmokėtas komandiruočių išmokas — 
Asignuotosios pajamos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 9 956 671,53

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios pajamos laikomos asignuotosiomis 
pajamomis ir dėl to į išlaidų kategorijas, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios 
su atitinkamomis pajamomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 5 1 straipsnis — Pajamos, gautos iš trečiųjų asmenų už suteiktas paslaugas ar atliktus 
darbus, kurių jie prašė — Asignuotosios pajamos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 4 021 749,23

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios pajamos laikomos asignuotosiomis 
pajamomis ir dėl to į išlaidų kategorijas, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios 
su atitinkamomis pajamomis, įtraukiami papildomi asignavimai.
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5 7 SKYRIUS — KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, 
SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA

5 7 0 straipsnis — Pajamos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų — Asignuotosios 
pajamos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 7 392 531,07

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios pajamos laikomos asignuotosiomis 
pajamomis ir dėl to į išlaidų kategorijas, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios 
su atitinkamomis pajamomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 7 1 straipsnis — Konkrečiam tikslui numatytos pajamos, kaip antai fondų pajamos, 
subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienos institucijos 
konkrečiam tikslui numatytas pajamas — Asignuotosios pajamos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 1 367 641,98

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį šios pajamos laikomos asignuotosiomis 
pajamomis ir dėl to į išlaidų kategorijas, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios 
su atitinkamomis pajamomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 7 2 straipsnis — Kitos institucijos patirtų socialinių išlaidų apmokėjimas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 0,—

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos pajamos, skirtos kitos institucijos patirtoms socialinėms išlaidoms 
apmokėti.

5 7 3 straipsnis — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos 
administracine veikla
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 289 983,77



PE648.340v02-00 28/75 RR\1204956LT.docx

LT

5 8 SKYRIUS — ĮVAIRŪS MOKĖJIMAI

5 8 1 straipsnis — Pajamos iš gautų draudimo išmokų — Asignuotosios pajamos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 1 062 266,08

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios pajamos laikomos asignuotosiomis 
pajamomis ir dėl to į išlaidų kategorijas, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios 
su atitinkamomis pajamomis, įtraukiami papildomi asignavimai.
Į šį straipsnį taip pat įrašomi draudimo įmonių kompensuojami į nelaimingą atsitikimą 
patekusių pareigūnų atlyginimai.

6 ANTRAŠTINĖ DALIS — ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS 
IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU SĄJUNGOS SUSITARIMAIS IR 
PROGRAMOMIS

6 6 SKYRIUS — KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

6 6 0 straipsnis — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

6 6 0 0 straipsnis — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 8 760 095,01

9 ANTRAŠTINĖ DALIS — ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0 SKYRIUS — ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0 0 straipsnis — Įvairios pajamos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. biudžetas Rezultatas 2019 m.
1 000 1 000 1 313 538,44

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos įvairios pajamos.
Šio biudžeto priede pateikiami išsamūs duomenys, susiję su išlaidomis ir pajamomis, patirtomis 
ar gautomis dėl šiame straipsnyje numatytų paskolų, nuomos ar suteiktų paslaugų.
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IŠLAIDOS — IŠLAIDOS

1 ANTRAŠTINĖ DALIS  — INSTITUCIJOJE DIRBANTYS 
ASMENYS

1 0 SKYRIUS — INSTITUCIJOS NARIAI

1 0 0 straipsnis — Atlyginimai ir išmokos

1 0 0 0 punktas — Atlyginimai
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
78 580 000 76 589 000 82 537 681,69

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento statute numatytiems atlyginimams padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 000 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 9 ir 10 straipsniai.
Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 1 ir 2 straipsniai.

1 0 0 4 punktas — Įprastinės kelionės išlaidos 
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
68 900 000 65 808 000 65 106 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kelionės ir pragyvenimo išlaidoms, susijusioms su kelionėmis į darbo 
vietą ir iš jos bei kitomis komandiruotėmis, padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 25 000 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.
Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 10–21 ir 24 straipsniai.

1 0 0 5 punktas — Kitos kelionės išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
5 700 000 5 562 000 5 900 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas papildomoms kelionės išlaidoms, taip pat valstybėje narėje, kurioje 
narys buvo išrinktas, patirtoms kelionės išlaidoms, padengti.
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Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 1 000 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.
Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 22 ir 23 straipsniai.

1 0 0 6 punktas — Bendrųjų išlaidų apmokėjimas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
39 500 000 40 000 000 45 468 945,16

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas su parlamentine narių veikla susijusioms išlaidoms padengti, laikantis 
Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 170 000 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.
Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 25–28 straipsniai.

1 0 0 7 punktas — Išmokos pareigų vykdymui
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
191 000 190 000 176 226,28

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas nustatyto dydžio pragyvenimo ir reprezentacinėms išlaidoms, 
susijusioms su Europos Parlamento Pirmininko pareigų vykdymu, padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.
2009 m. birželio 17 d. Biuro sprendimas
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1 0 1 straipsnis — Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo priemonės

1 0 1 0 punktas — Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
3 123 000 3 058 000 2 669 905,55

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų padengti, Parlamento narių 
medicinos išlaidoms bei Parlamento narių draudimo nuo asmeninių daiktų vagysčių ir 
praradimų išlaidoms kompensuoti.
Jis taip pat skirtas draudimui ir paramai Parlamento nariams suteikti, jei per tarnybinę kelionę 
jie turėtų būti repatrijuojami dėl rimtos ligos, nelaimingo atsitikimo arba iškilus nenumatytoms 
aplinkybėms, trukdančioms sklandžiai tęsti jų kelionę. Tokia parama apima Parlamento nario 
repatriacijos organizavimą ir su juo susijusių išlaidų padengimą.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 200 000 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 18 ir 19 straipsniai.
Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 3–9 ir 29 straipsniai.
Bendrosios taisyklės dėl Europos Sąjungos pareigūnų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir 
profesinių ligų.
Bendrosios taisyklės dėl Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimo.
Komisijos sprendimas, nustatantis bendrąsias įgyvendinimo nuostatas, susijusias su sveikatos 
priežiūros išlaidų kompensavimu.

1 0 1 2 punktas — Specialios priemonės, skirtos neįgaliems EP nariams padėti
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
1 258 000 892 000 430 321,22

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas tam tikroms išlaidoms, kurios būtinos siekiant padėti didelę negalią 
turinčiam Parlamento nariui, padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 000 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 30 straipsnis.

1 0 2 straipsnis — Pereinamojo laikotarpio išmokos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
2 010 000 19 300 000 19 270 101,89

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pereinamojo laikotarpio išmokoms, mokamoms pasibaigus Parlamento 
nario kadencijai, padengti.
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Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 000 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 13 straipsnis.
Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 45–48 ir 77 straipsniai.

1 0 3 straipsnis — Pensijos

1 0 3 0 punktas — Senatvės pensijos (IKIM)
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
9 270 000 11 490 000 8 962 229,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas senatvės pensijoms, mokamoms pasibaigus Parlamento nario 
kadencijai, padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 150 000 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 75 straipsnis, ir Europos 
Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (toliau – IKIM taisyklės) 
III priedas.

1 0 3 1 punktas — Invalidumo pensijos (IKIM)
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
171 000 167 000 161 509,45

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pensijoms, mokamoms Parlamento nariams, per savo kadenciją 
tapusiems neįgaliais, padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 000 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 75 straipsnis, ir Europos 
Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (toliau – IKIM taisyklės) 
II priedas.

1 0 3 2 punktas — Pensijos netekus maitintojo (IKIM)
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
1 959 000 1 976 000 1 869 010,87

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas maitintojo netekimo pensijoms, mokamoms Parlamento nario ar 
buvusio nario mirties atveju likusiam gyvam sutuoktiniui arba našlaičiui, padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 15 000 EUR.
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Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 75 straipsnis, ir Europos 
Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (toliau – IKIM taisyklės) 
I priedas.

1 0 3 3 punktas — Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
1 000 1 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas institucijos įnašams į papildomą Parlamento narių savanoriško pensijų 
kaupimo fondą padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 500 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 27 straipsnis.
Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 76 straipsnis, ir Europos 
Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (toliau – IKIM taisyklės) 
VII priedas.

1 0 5 straipsnis — Kalbų ir kompiuterių kursai
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
750 000 750 000 400 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Parlamento narių kalbų ir kompiuterių kursų išlaidoms padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 44 straipsnis.
2017 m. spalio 23 d. Biuro sprendimas dėl kalbų ir kompiuterių kursų Parlamento nariams.
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1 2 SKYRIUS — PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

1 2 0 straipsnis — Darbo užmokestis ir kitos teisės

1 2 0 0 punktas — Darbo užmokestis ir išmokos 
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
706 000 000 698 190 000 657 194 111,45

Paaiškinimai

Šis asignavimas daugiausia skirtas padengti etatų sąraše nurodytas pareigas einančių pareigūnų 
ir laikinųjų tarnautojų išlaidoms: 
— atlyginimams, išmokoms ir kitiems su atlyginimais susijusiems mokėjimams,
— sveikatos draudimo, nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos bei kitoms socialinio 

draudimo įmokoms,
— fiksuoto dydžio išmokoms už viršvalandžius,
— įvairioms kitoms pašalpoms ir išmokoms,
— valstybės tarnautojo ar laikinojo tarnautojo, jo sutuoktinio ir išlaikomų asmenų kelionės iš 

darbo į kilmės vietą išlaidoms,
— išlaidoms, kurių atsiranda darbo užmokesčiui ir į kitą nei darbo vietos valstybę pervedamo 

darbo užmokesčio daliai pritaikius korekcinį koeficientą,
— laikinųjų tarnautojų draudimo nuo nedarbo išlaidoms ir pervedimų laikiniesiems 

tarnautojams, kuriuos turi įvykdyti institucija, kad jiems būtų suteiktos teisės į pensiją arba 
jie išlaikytų tas teises jų kilmės šalyje, išlaidoms.

Šis asignavimas taip pat skirtas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sportuojant Europos 
Parlamento sporto centruose Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre įmokoms padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 450 000 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.
Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

1 2 0 2 punktas — Apmokami viršvalandžiai
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
100 000 150 000 46 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pareigūnų viršvalandžių apmokėjimui pagal teisiniame pagrinde 
įtvirtintas sąlygas padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.
Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.
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1 2 0 4 punktas — Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
3 000 000 3 010 000 2 560 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:
— pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų (taip pat jų šeimos narių) kelionės išlaidoms, jiems 

pradedant eiti pareigas, nutraukus tarnybą ar juos perkėlus į kitą darbo vietą,
— pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, privalančių pakeisti gyvenamąją vietą jiems pradedant 

eiti pareigas, juos perkėlus į naują darbo vietą arba jiems galutinai nutraukus tarnybą 
institucijoje ir persikėlus gyventi į kitą vietą, įsikūrimo ir persikėlimo išmokoms ir 
persikraustymo išlaidoms,

— pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, pateikusių įrodymų, kad pradėdami eiti pareigas ar po to, 
kai jie buvo perkelti į naują darbo vietą, jie privalėjo pakeisti gyvenamąją vietą, 
dienpinigiams,

— išeitinėms išmokoms bandomajam laikotarpiui priimtam pareigūnui, atleidžiamam iš 
tarnybos dėl akivaizdaus netinkamumo eiti pareigas,

— išeitinėms išmokoms institucijai nutraukiant laikinosios tarnybos sutartį,
— sutartininko pervestų įmokų į valstybės narės pensijų sistemą ir į Sąjungos sistemą 

skirtumui sutarties perkvalifikavimo atveju.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.
Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

1 2 2 straipsnis — Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

1 2 2 0 punktas — Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis 
tarnybos interesais
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
2 560 000 3 038 000 1 840 407,81

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išmokoms, mokamoms:
— pareigūnams, kuriems suteiktas rezervo statusas, kai institucijoje mažinamas etatų skaičius,
— pareigūnams, išleistiems atostogų atsižvelgiant į organizacinius poreikius, susijusius su 

naujos kompetencijos įgijimu institucijoje,
— AD 16 ir AD 15 lygio pareigūnams ir laikiniesiems vadovaujamas pareigas frakcijose 

einantiems darbuotojams, atstatydintiems iš pareigų vadovaujantis tarnybos interesais.
Šiomis lėšomis taip pat padengiamos institucijų mokamos sveikatos draudimo įmokos ir 
išlaidos, kylančios šioms išmokoms pritaikius korekcinį koeficientą (išskyrus Tarnybos 
nuostatų 42c straipsnyje nurodytus išmokų gavėjus, kuriems netaikomas korekcinis 
koeficientas).
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Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 41, 42c ir 50 straipsniai ir IV priedas, 
taip pat Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KTĮS) 48a straipsnis.

1 2 2 2 punktas — Išmokos darbuotojams baigus tarnybą ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų 
pensijų sistema
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:
— išmokoms, mokamoms pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus ar Tarybos reglamentus (EB, 

Euratomas, EAPB) Nr. 2689/95 ir (EB, Euratomas) Nr. 1748/2002,
— institucijų mokamoms sveikatos draudimo įmokoms už išmokų gavėjus,
— išlaidoms, patirtoms įvairioms išmokoms pritaikius korekcinius koeficientus.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 72 straipsniai.
1995 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas, EAPB) Nr. 2689/95, kuriame 
nustatomos Europos Bendrijų specialiosios priemonės, skirtos Europos Bendrijų laikinųjų 
darbuotojų tarnybai nutraukti dėl Austrijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo (OL L 280, 
1995 11 23, p. 4).
2002 m. rugsėjo 30 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1748/2002, kuriame, vykdant 
institucijos modernizavimą, nustatomos specialiosios priemonės, skirtos Europos Bendrijų 
pareigūnų, paskirtų eiti nustatytas pareigas Europos Parlamente, ir laikinųjų darbuotojų, 
dirbančių Europos Parlamento frakcijose, tarnybai nutraukti (OL L 264, 2002 10 2, p. 9).

1 4 SKYRIUS — KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS

1 4 0 straipsnis — Kiti darbuotojai ir išorės asmenys

1 4 0 0 punktas — Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
65 350 000 63 063 000 56 672 946,01

Paaiškinimai

Šis asignavimas visų pirma skirtas padengti šioms išlaidoms:
— kitų darbuotojų, įskaitant sutartininkus ir specialiuosius patarėjus (pagal kitų Europos 

Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygas), darbo užmokesčiams, įskaitant išmokas ir 
kompensacijas, darbdavio į įvairias socialinio draudimo sistemas mokamoms įmokoms, 
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kurių didžioji dalis mokama į Sąjungos institucijų sistemą, ir išlaidoms, kurių atsiranda 
pritaikius šių darbuotojų atlyginimų koregavimo koeficientą,

— laikinojo personalo įdarbinimo išlaidoms,
— individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (PMO) pateiktoms sąskaitoms 

siekiant padengti darbuotojų, kuriems pavedama tvarkyti Europos Parlamento darbuotojų 
administracines bylas (visų pirma su bedarbio pašalpomis ir teisėmis į pensijų išmokas 
susijusius reikalus), darbo išlaidas.

Šis asignavimas nėra skirtas padengti:
— kitų Apsaugos ir saugumo generalinio direktorato darbuotojų, einančių su asmenų ir turto, 

taip pat informacijos saugumo užtikrinimu ir rizikos vertinimu susijusias pareigas, 
išlaidoms,

— darbuotojų, einančių vairuotojo pareigas Generaliniame sekretoriate arba užtikrinančių 
pastarųjų koordinavimą, išlaidoms. 

Dalis šių asignavimų turi būti skiriama išlaidoms, susijusioms su sutartininkų su negalia 
įdarbinimu, padengti, remiantis 2008 m. liepos 7 d. ir 9 d. Biuro sprendimu.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 200 000 EUR.
Teisinis pagrindas

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (IV, V ir VI antraštinės dalys).
Bendrosios įgyvendinimo nuostatos, kuriomis reglamentuojami konkursai ir atrankos 
procedūros, Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų įdarbinimas ir lygio nustatymas 
(2014 m. spalio 17 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas).

1 4 0 1 punktas — Kiti darbuotojai – Saugumas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
38 990 000 31 622 000 29 319 030,17

Paaiškinimai

Šis asignavimas visų pirma skirtas padengti kitų Apsaugos ir saugumo generalinio direktorato 
darbuotojų, einančių su asmenų ir turto, taip pat informacijos saugumo užtikrinimu ir rizikos 
vertinimu susijusias pareigas, išlaidoms:
— sutartininkų ir pagalbinių sutartininkų darbo užmokesčiams, įskaitant išmokas ir 

kompensacijas, ir išlaidoms, patirtoms įvairioms jų išmokoms pritaikius atlyginimų 
koregavimo koeficientus.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 500 000 EUR.
Teisinis pagrindas

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (IV antraštinė dalis).
Bendrosios įgyvendinimo nuostatos, kuriomis reglamentuojami konkursai ir atrankos 
procedūros, Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų įdarbinimas ir lygio nustatymas 
(2014 m. spalio 17 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas).
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1 4 0 2 punktas — Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
7 630 000 7 266 000 6 173 530,08

Paaiškinimai

Šis asignavimas visų pirma skirtas padengti šioms kitų tarnautojų, einančių vairuotojo pareigas 
Generaliniame sekretoriate arba užtikrinančių pastarųjų koordinavimą, išlaidoms:
— sutartininkų ir pagalbinių sutartininkų darbo užmokesčiams, įskaitant išmokas ir 

kompensacijas, ir išlaidoms, patirtoms jų darbo užmokesčiui pritaikius atlyginimų 
koregavimo koeficientus.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.
Teisinis pagrindas

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (IV antraštinė dalis).
Bendrosios įgyvendinimo nuostatos, kuriomis reglamentuojami konkursai ir atrankos 
procedūros, Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų įdarbinimas ir lygio nustatymas 
(2014 m. spalio 17 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas).

1 4 0 4 punktas — Stažuotės, komandiruojamieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir 
mokomieji apsilankymai
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
10 130 440 9 337 000 9 084 770,31

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:
— stažuotojų, kurie yra universitetų absolventai, atlygiams (stipendijoms), įskaitant galimas 

namų ūkio išmokas,
— stažuotojų kelionių išlaidoms,
— su jų negalia tiesiogiai susijusioms papildomoms išlaidoms,
— stažuotojų sveikatos draudimo ir nelaimingų atsitikimų draudimo išlaidoms,
— su stažuotojams skirtų informacinių arba mokomųjų renginių organizavimu susijusioms 

išlaidoms,
— Roberto Šumano stažuočių komitetui mokamai dotacijai,
— išlaidoms, susijusioms su personalo judėjimu iš Parlamento į taisyklėse nurodytų valstybių 

narių, šalių kandidačių ar tarptautinių organizacijų valstybių viešąsias tarnybas ir atgal,
— išlaidoms, susijusioms su nacionalinių ekspertų delegavimu dirbti Europos Parlamente, 

įskaitant jų išmokas ir kelionių išlaidas,
— nacionalinių deleguotųjų ekspertų nelaimingų atsitikimų draudimo išlaidoms,
— mokomųjų vizitų ir stipendijų išmokoms,
— konferencijų vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu mokymo organizavimo, be kita ko, 

bendradarbiaujant su vertimo žodžiu mokyklomis ir universitetais, kuriuose rengiami 
vertėjai raštu, taip pat ir stipendijų, skiriamų profesionaliems vertėjams žodžiu ir raštu 
mokyti ir tobulinti, mokomosios medžiagos pirkimo ir susijusioms išlaidoms,

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 000 EUR.
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Teisinis pagrindas

2005 m. kovo 7 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl taisyklių, reglamentuojančių 
Europos Parlamento pareigūnų ir frakcijų laikinųjų darbuotojų perkėlimą į valstybės valdžios 
institucijas, joms prilyginamas įstaigas ir tarptautines organizacijas.
2009 m. gegužės 4 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl nacionalinių ekspertų, 
komandiruotų dirbti Europos Parlamente, taisyklių.
2019 m. birželio 18 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas dėl Europos 
Parlamento generaliniame sekretoriate atliekamų stažuočių ir mokomųjų apsilankymų vidaus 
taisyklių.

1 4 0 5 punktas — Vertimo žodžiu išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
49 418 368 48 832 000 43 870 170,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti šioms išlaidoms:
— atlyginimams ir susijusioms išmokoms, socialinio draudimo įmokoms, Europos Parlamento 

savo reikmėms arba kitų institucijų ir įstaigų reikmėms organizuojamiems susirinkimams 
Europos Parlamento įdarbintų laikinųjų konferencijų vertėjų kelionėms ir kitoms išlaidoms, 
kai Europos Parlamento vertėjai žodžiu (pareigūnai ar laikinieji darbuotojai) negali 
užtikrinti reikiamų paslaugų,

— konferencijų biuro, techninių darbuotojų ir administratorių paslaugų per minėtus 
susirinkimus išlaidoms, kai Europos Parlamento pareigūnai, laikinieji darbuotojai ar kiti 
tarnautojai negali užtikrinti reikiamų paslaugų,

— išlaidoms, susijusioms su kitų regioninių, nacionalinių ar tarptautinių institucijų vertėjų 
žodžiu Europos Parlamentui teikiamomis paslaugomis,

— išlaidoms, susijusioms su vertimo žodžiu veikla, būtent pasirengimo posėdžiams ir vertėjų 
žodžiu mokymo bei atrankos veikla,

— mokesčiams, mokamiems Komisijai už tai, kad vykdo mokėjimus konferencijų vertėjams 
žodžiu.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 2 600 000 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.
Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.
1999 m. liepos 28 d. sudarytas, 2004 m. spalio 13 d. anotuotas ir 2008 m liepos 31 d. pakeistas 
susitarimas, kuriuo nustatomos pagalbinių konferencijų vertėjų žodžiu darbo sąlygos ir 
finansinio atlyginimo tvarka (ir jo įgyvendinimo taisyklės).

1 4 0 6 punktas — Stebėtojai
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m.
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Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su stebėtojais pagal Europos Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių 13 straipsnį, padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.

1 4 2 punktas — Išorės vertėjų raštu paslaugos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
7 574 000 8 216 000 3 400 342,56

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas trečiųjų asmenų atliktų vertimo, redagavimo, spausdinimo, kodavimo 
ir techninės pagalbos paslaugų išlaidoms padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 50 000 EUR.

1 6 SKYRIUS — KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS 
SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 6 1 straipsnis — Personalo valdymo išlaidos

1 6 1 0 punktas — Įdarbinimo išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
150 000 163 000 88 822,39

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:
— Sprendimo 2002/261/EB 3 straipsnyje numatytų konkursų organizavimo ir į pokalbį 

pakviestų kandidatų kelionės ir pragyvenimo išlaidoms,
— darbuotojų atrankos organizavimo išlaidoms.
Pagal tarnybos reikmes tinkamai pagrįstais atvejais ir pasikonsultavus su Europos personalo 
atrankos tarnyba, kai kurie iš šių asignavimų gali būti panaudoti ir pačios institucijos 
organizuojamiems konkursams finansuoti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai bei III priedas. 
Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto ir Europos ombudsmeno 2002 m. liepos 25 d. 
sprendimas 2002/620/EB, įsteigiantis Europos Bendrijų Personalo atrankos biurą (OL L 197, 
2002 7 26, p. 53), ir Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos generalinių sekretorių, 
Teisingumo Teismo sekretoriaus, Audito Rūmų, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, 
Regionų komiteto generalinių sekretorių ir Europos ombudsmeno atstovo 2002 m. liepos 25 d. 
sprendimas 2002/621/EB dėl Europos Bendrijų Personalo atrankos biuro organizavimo ir 
veiklos (OL L 197, 2002 7 26, p. 56).
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1 6 1 2 punktas — Mokymasis ir profesinis tobulėjimas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
8 115 000 8 127 000 6 158 112,47

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kvalifikacijos kėlimo siekiant pagerinti darbuotojų įgūdžius ir 
institucijos veiklą bei padidinti efektyvumą, pvz., rengiant oficialiųjų darbo kalbų kursus, 
išlaidoms padengti. 
Jis taip pat skirtas EP narių kitų mokymo kursų išlaidoms padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24a straipsnis.
Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos.

1 6 3 straipsnis — Institucijų darbuotojams padėti skirtos priemonės

1 6 3 0 punktas — Socialinės paslaugos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
867 250 760 000 493 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:
— išlaidoms, patirtoms vykdant tarpinstitucinę paramos asmenims su negalia politiką toliau 

nurodytų asmenų kategorijoms:
— dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams,
— dirbančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų sutuoktiniams,
— išlaikomiems vaikams pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus,
dėl negalios kilusioms išlaidoms, skirtoms ne medicininiam aprūpinimui, pripažintoms 
būtinomis, tinkamai pagrįstoms ir kurių negalima kompensuoti pagal bendrą sveikatos 
draudimo sistemą, neviršijant nustatytų biudžeto ribų ir išnaudojus visas galimas teisės į 
paramą priemones gyvenamosios arba kilmės valstybėje, kompensuoti,

— pagalbos, suteiktos ypač sudėtingoje padėtyje atsidūrusiems pareigūnams ir kitiems 
tarnautojams, išlaidoms,

— subsidijų Personalo komitetui finansavimo ir nenumatytoms Socialinės tarnybos išlaidoms. 
Personalo komiteto įnašai, skirti dalyvaujantiems socialinės apsaugos veikloje, ar jų išlaidų 
padengimas bus skiriami veiklai, apimančiai socialinį, kultūrinį ar lingvistinį aspektus, 
finansuoti, tačiau šie įnašai ar išlaidų padengimas nebus naudojami atskiriems darbuotojams 
ar namų ūkiams subsidijuoti,

— kitoms institucinio ir tarpinstitucinio lygmens socialinėms priemonėms, skirtoms 
pareigūnams, kitiems tarnautojams ir pensininkams,

— konkrečių pagrįstų įsikūrimo priemonių arba medicininių ar socialinių tyrimų išlaidų, 
numatytų įdarbinamiems neįgaliems pareigūnams ir kitiems neįgaliems tarnautojams, arba 
kai reikia įsikūrimo priemonių dėl per jų karjerą įvykusių įvykių, ir atrankoje 
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dalyvaujantiems neįgaliems stažuotojams pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnį, 
visų pirma asmeninės pagalbos darbo vietoje, įskaitant transportą, ar išvykus į misijas, 
finansavimo išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 70 000 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, visų pirma jų 1d straipsnis, 9 straipsnio 3 dalies 
trečia pastraipa ir 76 straipsnis.

1 6 3 1 punktas — Judumas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
1 610 000 1 490 000 837 005,32

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su judumu skirtingose darbo vietose, padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 000 EUR.

1 6 3 2 punktas — Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
265 000 252 000 240 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas iniciatyvoms, skatinančioms socialinius ryšius tarp įvairių tautybių 
darbuotojų, finansuoti ir remti, pvz., darbuotojų klubams, sporto asociacijoms ir kultūrinėms 
bendrijoms, taip pat daliai įnašo, finansuojant nuolatinį laisvalaikio centrą (kultūros ir sporto 
renginiai, kiti pomėgiai ir restoranas), padengti.
Šiomis lėšomis taip pat finansuojama tarpinstitucinė socialinė veikla.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 600 000 EUR.

1 6 5 straipsnis — Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 6 5 0 punktas — Sveikata ir prevencija
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
1 892 350 1 820 000 1 159 480,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas medicinos tarnybų, Laikinojo nedarbingumo dėl ligos tarnybos, Rizikos 
prevencijos ir gerovės darbe skyriaus ir Lygybės, įtraukties ir įvairovės skyriaus, veikiančių 
Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre, veiklos sąnaudoms, įskaitant medicinines patikras, 
medžiagų ir farmacijos produktų įsigijimą, bei sveikatos patikrinimo išlaidoms, be kita ko, 
darbo medicinos srityje, sveikatos patikrinimo įdarbinant išlaidoms, reguliarių apžiūrų ir 
sveikatos stebėjimo, skirtų dirbantiems apsaugos sektoriuje, budrumo reikalaujančiose darbo 
vietose ir apibrėžtos rizikos darbo vietose išlaidoms, medicinos ekspertizių išlaidoms, 
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ergonomikos išlaidoms; nedarbingumo komisijos veiklos sąnaudoms, arbitražo ir ekspertizių 
sąnaudoms bei institucijų medicinos tarnyboje nedirbančių medicinos, paramedicinos 
specialistų paslaugų, kurių suteikimo būtinybę patvirtina institucijų medicinos tarnybos 
darbuotojai, išlaidoms padengti.
Jis taip pat skirtas išlaidoms, susijusioms su tam tikrų medicinos požiūriu būtinų darbo 
priemonių pirkimu, taip pat išlaidoms, susijusioms su medicinos, paramedicinos paslaugų 
teikėjais ar laikinai pavaduojančiais nuolatiniais darbuotojais, padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 33 straipsnis, 59 straipsnis ir II priedo 
8 straipsnis.

1 6 5 2 punktas — Maisto pristatymo išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
750 000 800 000 892 867,53

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas maisto pristatymo paslaugoms per oficialius aukšto lygio renginius ir 
susitikimus ir tam tikrų socialinių priemonių, dėl kurių susitarė Europos Parlamentas, išlaidoms 
padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.

1 6 5 4 punktas — Vaikų priežiūros įstaigos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
8 655 000 8 440 000 7 307 680,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento įnašui, numatytam siekiant apmokėti 
organizacines išlaidas ir paslaugų teikimo vaikų priežiūros vidinių struktūrų, taip pat kitų ne 
Parlamento vaikų priežiūros įstaigų, su kuriais sudarytos sutartys, išlaidas, padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 3 300 000 EUR.

1 6 5 5 punktas — Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
651 000 626 000 615 000,00

Paaiškinimai

2013 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos sprendimo C(2013) 4886 dėl Europos Sąjungos mokesčio 
Europos mokyklų valdytojų tarybos akredituotoms mokykloms, nustatomo pagal jas lankančių 
ES institucijų darbuotojų vaikų skaičių, taikymo, kuriuo pakeičiamas 2009 m. spalio 14 d. 
Komisijos sprendimas C(2009) 7719 su pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 8 d. 
Komisijos sprendimu C(2010) 7993 (OL C 222, 2013 8 2, p. 8), įgyvendinimas. 
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Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento įnašui į Europos mokyklų valdybos akredituotų II 
tipo Europos mokyklų biudžetą finansuoti arba Komisijos įnašui į Europos mokyklų valdybos 
akredituotas II tipo Europos mokyklas, kurį Europos Komisija sumokėjo Europos Parlamento 
vardu, kompensuoti. Jis apima išlaidas, susijusias su Europos Parlamento darbuotojų, kuriems 
taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai, vaikais, kurie mokosi šiose mokyklose.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.



RR\1204956LT.docx 45/75 PE648.340v02-00

LT

2 ANTRAŠTINĖ DALIS — PASTATAI, BALDAI, ĮRANGA IR 
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS
Paaiškinimai

Kadangi draudimo bendrovės panaikino draudimo apsaugą, Europos Parlamento pastatų 
draudimas nuo darbuotojų ir darbdavio konfliktų ir teroristinių išpuolių rizikos turi būti 
finansuojamas iš Sąjungos bendrojo biudžeto.
Į šią antraštinę dalį įtraukti asignavimai skirti visoms išlaidoms, galinčioms susidaryti dėl žalos, 
patirtos dėl darbuotojų ir darbdavio konfliktų ir teroristinių išpuolių, padengti.

2 0 SKYRIUS — PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0 0 straipsnis — Pastatai

2 0 0 0 punktas — Nuoma
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
26 301 000 33 291 000 29 006 950,47

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento pastatų ar jų dalių nuomos išlaidoms padengti. 
Jis taip pat apima ir nekilnojamojo turto mokestį. Nuomos mokestis skaičiuojamas už 12 
mėnesių pagal galiojančias ar rengiamas nuomos sutartis, kuriose paprastai numatomas 
indeksavimas pagal pragyvenimo minimumą arba pagal statybos sąnaudas.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 3 000 000 EUR.
Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, 
susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais 
susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis 
pajamomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 1 punktas — Ilgalaikės nuomos mokesčiai
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 30 990 016,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas metiniams pastatų ar jų dalių nuomos mokesčiams padengti pagal 
galiojančias ar rengiamas ilgalaikės nuomos sutartis.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 50 000 EUR.
Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, 
susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais 
susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis 
pajamomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.
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2 0 0 3 punktas — Nekilnojamojo turto įsigijimas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pastatų įsigijimo išlaidoms padengti. Su sklypais ir infrastruktūra 
susijusioms subsidijoms taikomas Finansinis reglamentas.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 810 000 EUR.
Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, 
susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais 
susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis 
pajamomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 7 punktas — Pastatų statyba ir patalpų įrengimas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
101 927 000 82 730 000 90 508 522,14

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti: 
— pastatų statybai (darbai, honorarai už tyrimus, pirminis įrengimas ir pastato eksploatacijai 

reikalinga įranga ir visos susijusios išlaidos), 
— įrengimo darbų ir kitoms su tais darbais susijusioms išlaidoms, visų pirma architektų ar 

inžinierių darbo užmokesčiui.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 472 000 EUR.
Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, 
susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais 
susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis 
pajamomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 8 punktas — Kitos specifinės pastatų valdymo išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
5 607 000 5 429 000 4 638 553,38

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pastatų valdymo išlaidoms, konkrečiai nenurodytoms kituose šio 
skyriaus straipsniuose, padengti, pvz.: 
— atliekų valdymo ir tvarkymo,
— privalomų tikrinimų, kokybės kontrolės, ekspertų nuomonių, auditų, atitikties stebėsenos ir 

kt.,
— techninės bibliotekos,
— valdymo paramos (pastatų pagalbos tarnyba),
— pastatų planų ir informacijos laikmenų tvarkymo,
— kitoms išlaidoms.
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Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 268 000 EUR.

2 0 2 straipsnis — Su pastatais susijusios išlaidos

2 0 2 2 punktas — Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
67 790 000 64 180 000 62 863 456,11

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento nuomojamų ar jam priklausančių pastatų (biurų ir 
techninės įrangos patalpų) priežiūros, remonto, eksploatavimo ir valymo išlaidoms pagal 
sudarytas sutartis, padengti.
Institucija, prieš atnaujindama ar sudarydama sutartis, konsultuojasi su kitomis institucijomis 
dėl jų gautų sutarčių sąlygų (kainos, pasirinktos valiutos, indeksavimo, trukmės ir kitų sąlygų) 
tinkamai atsižvelgdama į Finansinio reglamento 164 straipsnį.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 479 000 EUR.

2 0 2 4 punktas — Energijos suvartojimas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
18 080 000 16 100 000 15 726 721,16

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas visų pirma vandens, dujų, elektros energijos ir šildymo išlaidoms 
padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 150 000 EUR.

2 0 2 6 punktas — Pastatų apsauga ir stebėjimas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
16 030 000 23 750 000 16 705 207,36

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento užimamų pastatų jo įprastinėse trijose darbo 
vietose, Europos Parlamento informacijos biurų Sąjungoje ir jo informacijos biurų trečiosiose 
valstybėse apsaugos ir stebėjimo išlaidoms padengti.
Institucija, prieš atnaujindama ar sudarydama sutartis, konsultuojasi su kitomis institucijomis 
dėl jų gautų sutarčių sąlygų (kainos, pasirinktos valiutos, indeksavimo, trukmės ir kitų sąlygų) 
tinkamai atsižvelgdama į Finansinio reglamento 164 straipsnį.
Asignuotųjų pajamų suma pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį yra 100 000 EUR.



PE648.340v02-00 48/75 RR\1204956LT.docx

LT

2 0 2 8 punktas — Draudimas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
922 000 2 660 000 754 019,05

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas draudimo įmokoms pagal sudarytas draudimo sutartis padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 000 EUR.

2 1 SKYRIUS — DUOMENŲ APDOROJIMAS, ĮRANGA IR 
KILNOJAMASIS TURTAS
Paaiškinimai

Viešųjų pirkimų srityje institucija konsultuojasi su kitomis institucijomis dėl kiekvienos iš jų 
gautų sutarties sąlygų.

2 1 0 straipsnis — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos

2 1 0 0 punktas — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos — Nuolatinė veikla — Veikla
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
29 326 000 29 545 500 28 764 464,69

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos 
pirkimu, nuoma, aptarnavimu ir priežiūra, taip pat su išorės aptarnavimo tarnybų ir 
informacinių technologijų konsultantų vykdoma nuolatine veikla, būtina geram Europos 
Parlamento informacinių ir telekomunikacijų sistemų veikimui užtikrinti, susijusioms 
išlaidoms. Tos išlaidos visų pirma susijusios su kompiuterių ir telekomunikacijų centro 
sistemomis, įvairių skyrių kompiuteriais ir tinklo valdymo veikla.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 302 000 EUR.

2 1 0 1 punktas — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos — Nuolatinė veikla — Infrastruktūra
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
30 104 000 25 409 000 23 534 285,34

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos 
pirkimu, nuoma, aptarnavimu ir priežiūra, taip pat išlaidoms, susijusioms su išorės aptarnavimo 
tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdoma nuolatine veikla, būtina Europos 
Parlamento informacinių ir telekomunikacijų sistemų, įskaitant su debesija susijusias paslaugas, 
valdymui ir priežiūrai užtikrinti. Tos išlaidos visų pirma susijusios su tinklų, kabelių, 
telekomunikacijų, pavienės įrangos ir balsavimo sistemų infrastruktūromis.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 106 000 EUR.



RR\1204956LT.docx 49/75 PE648.340v02-00

LT

2 1 0 2 punktas — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos — Nuolatinė veikla — Nuolatinė 
bendra parama naudotojams
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
14 136 000 12 870 000 12 091 037,99

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos 
pirkimu, nuoma, aptarnavimu ir priežiūra, taip pat išorės aptarnavimo tarnybų ir informacinių 
technologijų konsultantų vykdomos nuolatinės bendros pagalbos naudotojams, susijusios su 
Europos Parlamento informacinėmis ir telekomunikacijų sistemomis, teikimo išlaidoms. Šios 
išlaidos susijusios su pagalbos Parlamento nariams ir kitiems naudotojams teikimu, visų pirma, 
pagalba naudojant administravimo, teisėkūros taikomąsias programas, naudojamas saugumo ir 
saugos srityse, ir komunikacijos procedūrų taikomąsias programas.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 15 000 EUR.

2 1 0 3 punktas — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos — Nuolatinė veikla — Nuolatinis 
informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
29 821 000 26 840 000 20 326 119,48

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos 
pirkimu, nuoma, aptarnavimu bei priežiūra ir su susijusiais darbais, taip pat su išorės 
aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdoma nuolatine informacinių 
ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymo veikla. Šios išlaidos daugiausia 
susijusios su Parlamento nariams skirtomis taikomosiomis programomis ir komunikacija, 
saugumu ir sauga, taip pat administravimo ir teisėkūros procedūrų taikomosiomis 
programomis.
Asignavimas taip pat skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su informacinių ir komunikacinių 
technologijų priemonėmis, bendrai finansuojamomis vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą 
kalbų srityje, numatytą pagal Tarpinstitucinio vertimo raštu ir žodžiu komiteto priimtus 
sprendimus.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 120 000 EUR.

2 1 0 4 punktas — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos — Investicijos į infrastruktūrą
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
20 361 000 15 487 000 26 278 868,38

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos 
pirkimu, taip pat aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdomos 
veiklos, susijusios su investicijomis į Europos Parlamento informacinių ir telekomunikacijų 
sistemų infrastruktūras, išlaidoms. Investicijos visų pirma susijusios su kompiuterių ir 
telekomunikacijų centro sistemomis, tinklais, kabeliais, taip pat vaizdo konferencijų 
sistemomis.
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Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 105 000 EUR.

2 1 0 5 punktas — Duomenų apdorojimas ir telekomunikacijos — Investicijos į projektus
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
31 973 000 25 981 000 33 176 490,40

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos 
pirkimu, taip pat išorės aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų 
vykdomos veiklos, susijusios su investicijomis į esamus ir naujus informacinių ir 
komunikacinių technologijų projektus, išlaidoms. Investicijos daugiausia susijusios su 
taikomosiomis programomis, skirtomis Europos Parlamento nariams, teisėkūros, 
administravimo, finansų ir komunikacijos, saugumo ir saugos sričių taikomosiomis 
programomis, taip pat su informacinių ir komunikacinių technologijų valdymo taikomosiomis 
programomis.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 000 EUR.

2 1 2 straipsnis — Baldai 
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
5 910 000 7 400 000 7 571 521,18

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų įsigijimo, nuomos, priežiūros ir remonto, įskaitant ergonominių 
biuro baldų įsigijimo, susidėvėjusių ir sulūžusių baldų bei biuro technikos pakeitimo, išlaidoms 
padengti. Be to, jis skirtas įvairioms išlaidoms, susijusioms su Europos Parlamento baldų 
atsargų tvarkymu, padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 000 EUR.

2 1 4 straipsnis — Techninė įranga ir įrenginiai
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
26 467 500 27 923 500 23 376 896,50

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas techninės įrangos ir įrenginių, ypač išvardytųjų toliau, pirkimo, nuomos, 
priežiūros ir taisymo, taip pat jų valdymo išlaidoms padengti:
— įvairių įmontuotų ir kilnojamųjų techninių įrenginių, susijusių su leidyba, sauga (įskaitant 

programinę įrangą), valgyklomis, pastatais, darbuotojų mokymais, institucijos sporto 
centrais ir kt.,

— įrangos, ypač spaustuvės, telefono paslaugų, valgyklų, darbuotojams skirtų parduotuvių, 
saugos, konferencijų rengimo, garso ir vaizdo sektoriaus ir kt.,

— specialios įrangos (elektroninės, informatikos, elektros) ir su ja susijusių išorės paslaugų.
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Be to, šis asignavimas skirtas inventorizuoto turto išpardavimo reklamos ir jo nurašymo 
išlaidoms, taip pat išlaidoms, susijusioms su technine pagalba (konsultacijomis) tais klausimais, 
kuriais reikia išorės ekspertų paslaugų, padengti.
Šis asignavimas taip pat apima su įrangos transportavimu susijusias sąnaudas, kai gabenama 
techninė įranga, kurios reikia konferencijų techninėms paslaugoms teikti bet kurioje pasaulio 
vietoje, kai jas teikti paprašo Parlamento narys, delegacija, frakcija arba Europos Parlamento 
organas. Šios sąnaudos apima pervežimo sąnaudas ir visas susijusias administracines išlaidas.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 190 000 EUR.

2 1 6 straipsnis — Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
4 599 000 4 188 000 3 364 683,72

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas transporto priemonių (automobilių ir dviračių) pirkimo, lizingo, 
priežiūros, eksploatavimo ir remonto, taip pat automobilių, taksi, autobusų ir sunkvežimių (su 
vairuotojais ar be jų) nuomos, įskaitant būtinas draudimo ir valdymo išlaidas, išlaidoms 
padengti. Keičiant automobilių parko automobilius, perkant ar nuomojant transporto priemones 
ar sudarant lizingo sutartis dėl jų, pirmenybė bus teikiama mažiausiai aplinką teršiantiems 
automobiliams, kaip antai hibridiniams automobiliams.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 000 EUR.

2 3 SKYRIUS — EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
Paaiškinimai

Viešųjų pirkimų srityje institucija konsultuojasi su kitomis institucijomis dėl kiekvienos iš jų 
gautų sutarties sąlygų.

2 3 0 straipsnis — Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
1 366 000 1 413 000 1 253 104,27

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas popieriaus, vokų, raštinės reikmenų, spausdinimo ir dokumentų 
kopijavimo skyriaus atsargų įsigijimo išlaidoms, taip pat susijusioms valdymo išlaidoms 
padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 38 000 EUR.

2 3 1 straipsnis — Finansinės išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
60 000 60 000 35 000,00
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Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas banko mokesčiams (komisiniams, banko įsipareigojimams ir įvairiems 
mokesčiams) ir kitiems finansiniams mokesčiams, įskaitant papildomas pastatų finansavimo 
išlaidas, padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.

2 3 2 straipsnis — Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
1 245 000 1 370 000 544 637,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:
— bylinėjimosi išlaidoms, kurias Teisingumo Teismas, Tarnautojų teismas ar nacionalinis 

teismas gali priteisti padengti Europos Parlamentui,
— išorės advokatų atstovavimo Europos Parlamentui Sąjungos ir nacionaliniuose teismuose 

išlaidoms ir teisės patarėjų ar ekspertų, padedančių Teisės tarnybai, samdymo išlaidoms,
— advokatų atlyginimo išlaidoms, susijusioms su drausminių ir joms prilyginamų bylų teismo 

procesais,
— išlaidoms, susijusioms su žalos atlyginimu ir delspinigiais, 
— kompensacijų, nustatytų draugišku susitarimu pagal Bendrojo Teismo procedūros 

reglamento III antraštinės dalies 11 skyrių ir (arba) Teisingumo Teismo procedūros 
reglamento IV antraštinės dalies 7 skyrių, išlaidoms,

— Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno skirtoms administracinėms baudoms,
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 000 EUR.
Teisinis pagrindas

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių 
asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

2 3 6 straipsnis — Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
221 000 224 000 286 650,45

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pašto ir nacionalinių pašto tarnybų ar privačių pašto gabenimo įmonių 
teikiamų tvarkymo ir pristatymo paslaugų išlaidoms padengti.
Be to, jis skirtas kurjerių suteiktų paslaugų išlaidoms apmokėti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 000 EUR.
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2 3 7 straipsnis — Perkraustymo išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
1 860 000 1 830 000 2 655 810,27

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas perkraustymo ir krovinių tvarkymo darbų, kuriuos atlieka perkraustymo 
paslaugas teikiančios bendrovės ar laikinai įdarbintas ne institucijos tarnybų krovinių tvarkymo 
personalas, išlaidoms padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 000 EUR.

2 3 8 straipsnis — Kitos administracinės veiklos išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
1 732 000 1 674 500 1 207 564,72

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:
— kituose punktuose specialiai nenumatyto draudimo išlaidoms,
— tvarkdarių, vairuotojų, priimamojo darbuotojų, pardavėjų, perkraustytojų, Vizitų ir 

seminarų skyriuje, Parlamentariume, medicinos tarnyboje, saugos tarnyboje, pastatų 
priežiūros tarnybose ir įvairiose techninėse tarnybose dirbančių darbuotojų darbo uniformų 
pirkimo išlaidoms,

— įvairioms veiklos ir valdymo išlaidoms, įskaitant Individualių išmokų administravimo ir 
mokėjimo biurui (PMO) mokamas valdymo išlaidas, susijusias su buvusių Parlamento narių 
pagal statutą numatytomis pensijomis, Europos Parlamento patalpose ar sistemose 
dirbančių išorės darbuotojų saugumo patikrinimui, prekių ar paslaugų, specialiai 
nenumatytų kitose išlaidų kategorijose, pirkimui,

— įvairiems pirkimams, susijusiems su aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) 
veikla (informacijos sklaidos kampanijoms ir kt.).

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 000 EUR.

2 3 9 straipsnis — EMAS veikla, įskaitant viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo 
anglies dioksido kiekio kompensavimo sistema
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
262 500 262 500 239 752,37

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su EMAS veikla, kuria siekiama 
pagerinti Europos Parlamento aplinkosauginį veiksmingumą, įskaitant šios veiklos viešinimą, 
ir su Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimu.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 26 000 EUR.
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3 ANTRAŠTINĖ DALIS — INSTITUCIJOS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ 
VYKDYMO IŠLAIDOS

3 0 SKYRIUS — POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

3 0 0 straipsnis — Personalo komandiruočių ir kelionių tarp trijų darbo vietų išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
29 065 000 28 140 000 25 023 507,64

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas institucijos darbuotojų, deleguotųjų nacionalinių ekspertų, stažuotojų ir 
kitų Europos ar tarptautinių institucijų darbuotojų, kuriuos pakvietė institucija, darbinių 
kelionių iš įdarbinimo vietos į vieną iš trijų Europos Parlamento darbo vietų (Briuselis, 
Liuksemburgas ir Strasbūras) ir komandiruočių į bet kurią kitą nei minėtosios trys darbo vietos 
išlaidoms padengti. Padengiamas išlaidas sudaro transporto išlaidos, dienpinigiai, 
apsigyvenimo išlaidos ir kompensacinės išmokos už papildomas darbo valandas. Taip pat 
padengiamos papildomos išlaidos (įskaitant transporto bilietų ir viešbučio rezervacijų 
atšaukimo, elektroninių sąskaitų ir komandiruočių draudimo išlaidas).
Šis asignavimas taip pat skirtas išlaidoms, susijusioms su dėl darbuotojų komandiruočių ir 
tarnybinių kelionių išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimu, padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 200 000 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 71 straipsnis ir VII priedo 11, 12 ir 13 
straipsniai.

3 0 2 straipsnis — Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
945 500 910 500 693 976,40

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:
— su institucijos įsipareigojimais susijusioms priėmimų išlaidoms, įskaitant priėmimus, 

susijusius su Mokslo ir technologijų ateities komisijos (STOA) darbu, kita ateities 
perspektyvų veikla ir Parlamento narių reprezentavimo išlaidoms,

— Pirmininko atstovavimo išlaidoms, jam vykstant į kitą nei viena iš trijų įprastinių darbo 
vietų,

— Pirmininko kabineto atstovavimo ir dalyvavimo išlaidoms, padengiant sekretoriato išlaidas,
— Generalinio sekretoriato priėmimų ir reprezentavimo išlaidoms, įskaitant dovanų ir medalių 

15 arba 25 metus tarnyboje išdirbusiems pareigūnams pirkimo išlaidas,
— įvairioms su protokolu susijusioms išlaidoms, pvz., su vėliavos, vitrinų stendai, 

pakvietimai, ir meniu spausdinimas,
— VIP asmenų kelionės ir pragyvenimo išlaidoms, kurias patiria institucija,
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— su Europos Parlamento narių ir darbuotojų vizomis, reikalingomis jų oficialių kelionių 
metu, susijusioms išlaidoms,

— priėmimų ir reprezentacinėms išlaidoms ir kitoms specialioms EP narių, Europos 
Parlamente vykdančių oficialias pareigas, išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.

3 0 4 straipsnis — Įvairios susirinkimų išlaidos

3 0 4 0 punktas — Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
300 000 300 000 479 862,62

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas per Europos Parlamento posėdžius ar per jo patalpose organizuojamus 
tarpinstitucinius posėdžius patiekiamų gaiviųjų ir kitų gėrimų ir kartais patiekiamų lengvų 
užkandžių išlaidoms, taip pat minėtų paslaugų valdymo išlaidoms padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 000 EUR.

3 0 4 2 punktas — Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
2 980 000 2 671 000 1 582 736,43

Paaiškinimai

Šis asignavimas visų pirma skirtas padengti išlaidoms, nepaminėtoms 1 0 skyriuje ir 3 0 0 
straipsnyje ir susijusioms su:
— ne darbo vietoje organizuojamais posėdžiais (komitetų ar jų delegacijų, frakcijų), įskaitant, 

prireikus, reprezentavimo išlaidas,
— tarpparlamentinių ir ad hoc delegacijų, bendrų parlamentinių komitetų, parlamentinio 

bendradarbiavimo komitetų ir parlamentinių delegacijų į Pasaulio prekybos organizaciją 
(PPO), taip pat parlamentinės konferencijos PPO klausimais ir jos iniciatyvinio komiteto 
organizavimu,

— delegacijų į AKR ir ES jungtinę parlamentinę asamblėją, Europos ir Lotynų Amerikos 
parlamentinę asamblėją (EUROLAT), EURONEST parlamentinę asamblėją ir jų organus 
organizavimu,

— Viduržemio jūros sąjungos parlamentinės asamblėjos (UfMPA), jos komitetų ir biuro 
organizavimu; šios išlaidos apima Europos Parlamento įnašą į UfMPA savarankiško 
sekretoriato biudžetą arba tiesioginį išlaidų, sudarančių dalį Europos Parlamento įnašo į 
UfMPA biudžetą, kompensavimą,

— narystės tarptautinėse organizacijose (Tarpparlamentinė sąjunga, Parlamentų generalinių 
sekretorių asociacija, Tarpparlamentinės sąjungos grupė „Dvylika plius“), kurioms 
priklauso Europos Parlamentas arba vienas iš jo organų, įmokomis,

— remiantis Parlamento ir Komisijos sudarytu paslaugų susitarimu Komisijai grąžinama 
Parlamentui tenkanti Europos Sąjungos laissez-passer (įrangai, darbuotojams ir tiekiamoms 
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prekėms) pagaminimo sąnaudų dalis, kaip numatyta pagal Protokolą dėl Europos Sąjungos 
privilegijų ir imunitetų (6 straipsnis), Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 23 
straipsnį, Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 ir 81 straipsnius ir 
2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1417/2013, kuriuo nustatoma Europos 
Sąjungos išduodamo laissez-passer forma (OL L 353, 2013 12 28, p. 26). 

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 000 EUR.

3 0 4 9 punktas — Išlaidos kelionių agentūros teikiamoms paslaugoms
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
2 120 000 2 130 000 1 735 582,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kelionių agentūros, dirbančios pagal sutartį su Europos Parlamentu, 
einamosioms išlaidoms padengti. 
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 6 000 EUR.

3 2 SKYRIUS — EKSPERTINĖS ŽINIOS IR INFORMACIJA: ĮSIGIJIMAS, 
ARCHYVAVIMAS, LEIDYBA IR PLATINIMAS

3 2 0 straipsnis — Ekspertinių žinių įsigijimas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
6 629 500 7 137 000 3 270 718,85

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:
— tyrimų ir kitos tiriamosios veiklos (praktinių seminarų, apskritojo stalo diskusijų, ekspertų 

grupių ar klausymų ir konferencijų) ar techninės pagalbos, kuriai reikalingi specifiniai 
įgūdžiai ir kuri skiriama Europos Parlamento valdymo organams, Parlamento komitetams, 
delegacijoms ir administracijai, sutarčių sudarymo su kvalifikuotais ekspertais ir mokslinių 
tyrimų institucijomis išlaidoms,

— specializuotų informacijos šaltinių, kaip antai specializuotų duomenų bazių, susijusios 
literatūros ar techninės paramos, jei reikia papildyti minėtąsias sutartis su kvalifikuotais 
ekspertais, įsigijimo ar nuomos išlaidoms,

— ekspertų ir kitų asmenų, įskaitant Europos Parlamentui peticijas pateikusius asmenis, 
pakviestų dalyvauti komitetų posėdžiuose, delegacijose, tyrimų ar darbo grupėse ir 
praktiniuose seminaruose, kelionės, apgyvendinimo ir papildomoms išlaidoms,

— vidaus ar išorės parlamentinių tyrimų rezultatų ir kitų atitinkamų rezultatų platinimo (visų 
pirma juos skelbiant internete, pateikiant vidaus duomenų bazėse, brošiūrose ir 
publikacijose) institucijos ir visuomenės labui, išlaidoms,

— išlaidoms, susijusioms su išorės asmenų kvietimu dalyvauti organų, pvz., Drausmės 
pažeidimų tarybos, veikloje,

— kandidatų į darbuotojus pateiktų dokumentų teisingumo patikrinimo, kurį atlieka 
specializuoti išorės paslaugų teikėjai, išlaidoms.
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Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 50 000 EUR.

3 2 1 straipsnis – Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius 
archyvus, Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimo tarnybą (STOA) ir Europos 
mokslo žiniasklaidos centrą
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
9 830 000 9 750 000 6 945 062,02

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinio direktorato ir generalinio 
sekretoriaus centrinių tarnybų veiklos išlaidoms padengti, visų pirma:
— specializuotų ekspertinių žinių ir paramos Parlamento mokslinių tyrimų veiklai (įskaitant 

straipsnius, tyrimus, praktinius seminarus, seminarus, apskritojo stalo diskusijas, ekspertų 
grupes ir konferencijas), kuri, jei reikia, gali būti vykdoma bendradarbiaujant su kitomis 
institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, nacionalinių parlamentų mokslinių tyrimų 
skyriais ir bibliotekomis, svarstymų grupėmis, mokslinių tyrimų organizacijomis ir kitais 
kvalifikuotais ekspertais, įsigijimui,

— specializuotų ekspertinių žinių įsigijimui poveikio vertinimo (ex ante ir ex post vertinimo), 
Europos pridėtinės vertės ir mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimo (STOA) 
srityse,

— knygų, žurnalų, laikraščių, duomenų bazių, spaudos agentūrų produktų ir visų kitų įvairaus 
formato duomenų laikmenų, skirtų bibliotekai, įsigijimui, įskaitant autorių teisių 
mokesčius, kokybės valdymo sistemą, įrišimo ir saugojimo įrangą ir darbus ir kitas 
susijusias paslaugas, 

— išorės archyvavimo paslaugų išlaidoms (sisteminimui, atrankai, aprašymui, perkėlimui į 
įvairias laikmenas ir skaitmeninimui, pirminių archyvų šaltinių įsigijimui),

— specialių bibliotekos ir archyvavimo dokumentų ir specialios mediatekos įrangos, įskaitant 
įrangą ir elektrinę, elektroninę ir kompiuterinę sistemas, taip pat įrišimo ir saugojimo 
įrangos įsigijimui, plėtrai, įdiegimui, naudojimui ir priežiūrai,

— vidaus ar išorės parlamentinių tyrimų rezultatų ir kitų atitinkamų rezultatų platinimo (ypač 
juos skelbiant internete, pateikiant vidaus duomenų bazėse, brošiūrose ir publikacijose) 
institucijos ir visuomenės labui, išlaidoms,

— ekspertų ir autorių, pakviestų dalyvauti pristatymuose, seminaruose, praktiniuose 
seminaruose ar kitoje panašaus pobūdžio veikloje, kelionės, pragyvenimo ir kitoms 
išlaidoms,

— tarnybų, atsakingų už mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA), dalyvavimo 
Europos ir tarptautinių mokslinių įstaigų veikloje išlaidoms,

— Europos Parlamento įsipareigojimams pagal tarptautinius ir tarpinstitucinius 
bendradarbiavimo susitarimus, įskaitant Europos Parlamento dalyvavimą padengiant 
išlaidas, susijusias su Sąjungos istorinių archyvų valdymu, remiantis Tarybos reglamentu 
(EEB, Euratomas) Nr. 354/83.
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— Europos mokslo žiniasklaidos centro, kurio veiklą prižiūri Europos Parlamento Mokslo ir 
technologijų ateities komisija (STOA), išlaidoms, stiprinant Europos Parlamento, mokslo 
bendruomenės ir žiniasklaidos sąveiką, ypač siekiant skatinti tinklų kūrimą, mokymą ir 
žinių sklaidą. Tai apima, pavyzdžiui:
— veiklos organizavimo sąnaudų ir išlaidų (įskaitant kelionės išlaidas, apgyvendinimą ir 

maitinimą), susijusių su žurnalistų, suinteresuotųjų subjektų ir kitų ekspertų kvietimu, 
padengimą, 

— tinklų, kuriais kuriama sąsaja tarp Europos Parlamento, mokslo bendruomenės ir 
žiniasklaidos, kūrimą ir išlaikymą,

— seminarų, konferencijų ir mokymo kursų mokslo ir technologijų naujovių ir aktualijų 
temomis, taip pat mokslo populiarinimo žiniasklaidos pobūdžio ir veiksmingumo 
klausimais organizavimą,

— ekspertų informacijos ir mokslininkų, žiniasklaidos ir kitų mokslo ir technologijų srities 
šaltinių analizės pritaikymą politikos formuotojų ir piliečių naudai,

— Europos Parlamento mokslinių tyrimų ir kitos susijusios mokslo ir technologijų srities 
medžiagos pateikimą rašytinėmis, audiovizualinėmis ir kitomis priemonėmis, kad ji 
būtų plačiai prieinama,

— galimybių nustatyti ir skleisti patikimus mokslo ir technologijų srities šaltinius didinimo 
technologijų ir metodų plėtrą,

— paramą naujausios techninės įrangos ir žiniasklaidai skirtų įrenginių, kuriais būtų 
remiamas minėtas dialogas, montavimui, atnaujinimui ir naudojimui,

— glaudesnio bendradarbiavimo ir apskritai ryšių tarp Europos Parlamento, susijusių 
žiniasklaidos priemonių ir universitetų bei mokslinio tyrimo centrų plėtrą šioje srityje, 
be kita ko, žiniasklaidos priemonėmis informuojant piliečius apie Europos mokslo 
žiniasklaidos centro vaidmenį, darbą ir prieinamumą.

Šio punkto asignavimai taip pat gali būti naudojami Europos Parlamento dialogui su 
universitetine bendruomene, žiniasklaida, svarstymų grupėmis ir piliečiais remti, kiek tai susiję 
su ilgalaikių tendencijų, su kuriomis susiduria Europos Sąjungos sprendimus priimantys 
asmenys, numatymu tiek mokslo srityje, tiek per seminarus, leidinius ir kitas minėtąsias veiklas.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.
Teisinis pagrindas

1983 m. vasario 1 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 dėl Europos 
ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos istorinių archyvų atvėrimo 
visuomenei (OL L 43, 1983 2 15, p. 1).
2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl 
galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 
(OL L 145, 2001 5 31, p. 43). 
2001 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su Europos Parlamento dokumentais reglamentuojančių nuostatų, paskutinį kartą iš 
dalies pakeistas 2011 m. birželio 22 d. (OL C 216, 2011 7 22, p. 19).
2012 m. liepos 2 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl dokumentų tvarkymo Europos 
Parlamente taisyklių.
2014 m. kovo 10 d.  Europos Parlamento biuro sprendimas dėl patvirtintų Europos Parlamento 
narių ir buvusių narių archyvinių dokumentų tvarkymo taisyklių.
2013 m. spalio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija „Perspektyvinis politikos planavimas ir 
ilgalaikės tendencijos: poveikis biudžetui dėl pajėgumų stiprinimo“ (OL C 181, 2016 5 19, p. 
16), ypač jos 7 ir 9 dalys.
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2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento 2016 
finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (OL C 346, 2016 9 21, p. 188), ypač jos 30 dalis.
2016 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento 2017 
finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (OL C 58, 2018 2 15, p. 257), ypač jos 54 dalis.
2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento 2019 
finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (OL C 390, 2019 11 18, p. 215), ypač jos 49 dalis.
2019 m. kovo 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento 2020 finansinių 
metų pajamų ir išlaidų sąmatos (Priimti tekstai, P8_ TA(2019) 0326), ypač jos 47 dalis.

3 2 2 straipsnis — Dokumentavimo išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
3 216 000 2 627 500 3 178 622,53

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:
— išlaidoms, skirtoms laikraščių ir periodinių leidinių bei naujienų agentūrų leidinių 

prenumeratai ir jų publikacijų bei interneto paslaugų užsakymui, įskaitant autorinius 
atlyginimus už prenumeruotų leidinių kopijavimą ir platinimą rašytine ir (arba) elektronine 
forma ir spaudos apžvalgos ir laikraščių iškarpų paslaugų teikimo sutartis,

— periodinių leidinių santraukų ar jų turinio analizės prenumeratos ar paslaugų teikimo 
sutarčių arba šių leidinių straipsnių saugojimo optinėse laikmenose išlaidoms,

— išlaidoms už naudojimąsi išorinėmis dokumentų ir statistikos duomenų bazėmis (išskyrus 
kompiuterinės įrangos ir telekomunikacijos mokesčius),

— naujų žodynų ir aiškinamųjų žodynų ar jų pakeitimo, nepaisant jų laikmenos tipo, įskaitant 
skirtus naujų kalbų skyriams, išlaidoms ir kitų lingvistinių tarnybų ir Teisėkūros kokybės 
skyriams skirtų leidinių pirkimo išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.

3 2 3 straipsnis — Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų 
stiprinimas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
1 400 000 1 335 000 596 105,90

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:
— Europos Parlamento ir narystės Sąjungoje siekiančių valstybių, visų pirma Vakarų Balkanų 

valstybių ir Turkijos, nacionalinių parlamentų keitimosi informacija ir bendradarbiavimo 
programų išlaidoms,

— išlaidoms, skirtoms ryšiams tarp Europos Parlamento ir demokratiškai išrinktų trečiųjų 
valstybių (kitų nei paminėtosios ankstesnėje įtraukoje) nacionalinių parlamentų, taip pat 
ryšiams su atitinkamomis regioninėmis parlamentinėmis organizacijomis skatinti. 
Atitinkama veikla siekiama stiprinti parlamentų pajėgumus naujos ir besiformuojančios 
demokratijos valstybėse, visų pirma Europos kaimynystės (Pietų ir Rytų) valstybėse,
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— išlaidoms siekiant skatinti paramos tarpininkavimui veiklą ir vykdyti programas, skirtas 
jauniems politikos lyderiams iš Europos Sąjungos ir iš šalių, esančių platesnėje Europos 
kaimynystėje: Magribo, Rytų Europos ir Rusijos, Izraelio ir Palestinos dialogo ir kitų 
valstybių, kurios Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupės sprendimu buvo 
paskelbtos prioritetinėmis,

— išlaidoms, susijusioms su Sacharovo premijos teikimo organizavimu (ypač su premijos 
suma, laureato ar laureatų ir kitų kandidatų finalistų kelionės ir priėmimo, Sacharovo tinklo 
veikimo ir tinklo narių komandiruočių sąnaudomis) ir su žmogaus teisių rėmimo veikla. 

Ši veikla apima pažintinius apsilankymus Europos Parlamente Briuselyje, Liuksemburge ir 
Strasbūre, taip pat apsilankymus valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse. Šis asignavimas 
visiškai ar iš dalies padengia dalyvių išlaidas, ypač atvykimo, keliavimo ir apgyvendinimo 
išlaidas ir dienpinigius.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR. 
Teisinis pagrindas

2011 m. gruodžio 12 d. Biuro sprendimas, pagal kurį Europos Sąjungos išorės politikos 
generaliniame direktorate sukuriamas Paramos demokratijai direktoratas.

3 2 4 straipsnis — Leidyba ir platinimas

3 2 4 0 punktas — Oficialusis leidinys
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m. 638 250,69

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti institucijos išlaidų, kurias patiria Leidinių biuras skelbdamas 
ir skleisdamas informaciją, ir kitų papildomų išlaidų, susijusių su Europos Sąjungos 
Oficialiajame leidinyje skelbiamais tekstais, dalį.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 5 000 EUR.

3 2 4 1 punktas — Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
5 053 000 4 410 000 4 681 880,16

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:
— visoms skaitmeninės (intraneto tinklalapiuose) ir įprastos leidybos (įvairūs pagal subrangos 

sutartį leidžiami dokumentai ir spaudiniai), įskaitant platinimo, išlaidoms,
— leidybos sistemų atnaujinimo ir plėtros bei korektūros priežiūros išlaidoms.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 6 000 EUR.
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3 2 4 2 punktas — Leidinių, informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
30 420 000 22 780 000 33 132 241,09

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti: 
— su institucijos vertybėmis susijusios komunikacijos, t. y. informacinių leidinių leidybos, 

įskaitant elektroninius leidinius, informacinę veiklą, viešuosius ryšius, dalyvavimą viešuose 
renginiuose, prekybos mugėse ir parodose, išlaidoms,

— komunikacijos išlaidoms, siekiant sukurti atpažįstamą, nuoseklų ir teigiamą Europos 
Parlamento viešąjį įvaizdį, kurti komunikacijos produktus pradedant kūrybiniu sumanymu 
ir baigiant galutiniu produktu ir stiprinti gebėjimus, pamažu kuriant vidaus komunikacijos 
agentūrą, be kita ko, užtikrinant galimybes naudotis sektoriaus pramonės priemonėmis ir 
išorės ekspertų konsultacijomis,

— bendram komunikacijos veiksmų finansavimui pagal dotacijų programą, siekiant skatinti ir 
gerinti Europos Parlamento tapatybės, vaidmens ir politinio pobūdžio supratimą ir 
stimuliuoti bendradarbiavimą su sklaidos tinklais,

— išlaidoms, susijusioms su viešosios nuomonės stebėsena,
— išlaidoms, susijusioms su rizikos reputacijai, dezinformacijos ir hibridinių grėsmių 

stebėsena, kova su jomis ir informuotumo apie jas didinimu,
— kultūrinių iniciatyvų Europos labui, kaip antai Europos Parlamento LUX kino premija už 

Europos kiną, išlaidoms;
— jaunimui skirtų renginių organizavimo ir rengimo išlaidoms, Europos Parlamento 

matomumo socialiniuose tinkluose didinimo išlaidoms, jaunimo tendencijų stebėjimo 
išlaidoms,

— išlaidoms, susijusioms su mobiliojo interneto technologijomis, interaktyviomis 
technologijomis, visuomeninius santykius stiprinančiomis erdvėmis, bendradarbiavimo 
platformomis ir interneto naudotojų elgesio pokyčiais siekiant Europos Parlamentą padaryti 
artimesnį piliečiams,

— išlaidoms, susijusioms su internetui skirtų vaizdo klipų ir platinti parengtos kitos 
multimedijos medžiagos gamyba, platinimu ir saugojimu Europos Parlamente, 
vadovaujantis institucijos komunikacijos strategija.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 50 000 EUR.

3 2 4 3 punktas — Europos Parlamento lankytojų centrai
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
31 811 500 21 947 500 12 050 023,02

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas finansuoti įrenginiams, įrangai ir parodoms Europos Parlamento 
lankytojų centruose, ypač:
— Parlamentariumui – Briuselyje esančiam Europos Parlamento lankytojų centrui, įskaitant 

mobiliuosius informacijos punktus,
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— lankytojų priėmimo vietoms, „Europa Experience“ centrams ir ne Briuselyje esantiems 
informacijos punktams;

— Europos istorijos namų veiklai, pvz., specialiam patalpų įrengimui, kolekcijų įsigijimui, 
sutarčių su kvalifikuotais ekspertais sąnaudoms, parodų organizavimui ir eksploatavimui, 
įskaitant knygų, žurnalų ir kitų su Europos istorijos namų veikla susijusių leidinių įsigijimo 
išlaidas;

— Europos Parlamento meno kūriniams skirtoms išlaidoms, tiek įsigijimo išlaidoms ir 
konkrečios įrangos pirkimo išlaidoms, tiek ir atitinkamoms einamosioms išlaidoms, 
pavyzdžiui, ekspertizės, saugojimo, rėminimo, restauracijos, valymo, draudimo ir kartais 
susidarančioms transporto išlaidoms, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 4 000 000 EUR.

3 2 4 4 punktas — — Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės 
skleidėjų iš trečiųjų šalių kvietimas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
33 148 470 31 767 000 28 153 356,64

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:
— lankytojų grupėms skiriamoms subsidijoms ir susijusioms priežiūros bei infrastruktūros 

išlaidoms, nuomonės reiškėjų iš trečiųjų valstybių stažuotėms (Europos Sąjungos lankytojų 
programai – EUVP) finansuoti ir programų Euroscola, Euromed-Scola ir Euronest-Scola 
veikimo išlaidoms padengti. Programos Euromed-Scola ir Euronest-Scola įgyvendinamos 
kasmet pakaitomis Europos Parlamento patalpose Strasbūre arba Briuselyje, išskyrus tuos 
metus, kai vyksta rinkimai,

— veiklos, skirtos EUVP propaguoti, išlaidoms,
— išlaidoms, susijusioms su naujos lankytojų strategijos įgyvendinimu ir atvirų durų dienų 

organizavimu.
Šis asignavimas turi būti kasmet didinamas, atsižvelgiant į kainų lygio indeksą (defliatorių), 
pagal kurį įvertinami BNP ir kainų pokyčiai.
Kiekvienas Europos Parlamento narys turi teisę kiekvienais kalendoriniais metais pasikviesti 
ne daugiau kaip penkias lankytojų grupes – iš viso 110 lankytojų. Oficialiai Parlamento nario 
remiamos lankytojų grupės gali jo kvietimu dalyvauti programoje Euroscola.
Neįgaliems lankytojams numatyta atitinkama suma.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 500 000 EUR.
Teisinis pagrindas

2002 m. gruodžio 16 d. Biuro sprendimas dėl lankytojų grupių priėmimo ir su programomis 
Euroscola, Euromed-Scola ir Euronest-Scola susijusių nuostatų, kurio suvestinis dokumentas 
parengtas 2004 m. gegužės 3 d., su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. spalio 24 d.

3 2 4 5 punktas — Seminarų ir simpoziumų organizavimas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
2 902 750 2 957 000 2 401 279,82



RR\1204956LT.docx 63/75 PE648.340v02-00

LT

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:
— išlaidoms ar subsidijoms, susijusioms su nacionalinių ar tarptautinių simpoziumų ir 

seminarų, skirtų valstybių narių ir stojančiųjų valstybių bei šalių, kuriose Europos 
Parlamentas turi komunikacijos biurus, viešosios nuomonės skleidėjams, organizavimu, 
taip pat parlamentinių seminarų ir simpoziumų organizacinėms išlaidoms, 

— specialių renginių, vykstančių Parlamento posėdžių salėse Strasbūre ir Briuselyje pagal 
Europos Parlamento biuro patvirtintą metinę programą, išlaidoms,

— su konferencijų valdymo paslaugomis susijusioms išlaidoms, konferencijų valdymo ir 
daugiakalbystės paramos priemonių, pvz., seminarų ir konferencijų, susitikimų su vertėjus 
žodžiu ar vertėjus raštu rengiančiomis institucijomis, priemonių ir veiksmų, skirtų plačiau 
informuoti apie daugiakalbystę ir remti vertėjo žodžiu ar vertėjo raštu profesiją, įskaitant 
subsidijų vertimų žodžiu ar vertimų raštu studijas organizuojantiems universitetams, 
mokykloms ir kitoms įstaigoms programą, virtualaus bendravimo sprendimų, taip pat 
dalyvavimo panašioje veikloje ir priemonėse, kurias, vykstant institucijų ir tarptautiniam 
bendradarbiavimui, bendrai organizuoja kitos tarnybos, išlaidoms,

— simpoziumų ir seminarų, susijusių su informacinėmis ir ryšių technologijomis, 
organizavimo išlaidoms,

— išlaidoms, susijusioms su žurnalistų kvietimu dalyvauti plenarinėse sesijose, komitetų 
posėdžiuose, spaudos konferencijose ir kitoje Parlamento veikloje.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 25 000 EUR.

3 2 4 8 punktas — Garso ir vaizdo informacijos išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
17 553 500 17 579 500 19 203 325,75

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti: 
— garso ir vaizdo sektoriaus techninės įrangos ir įrenginių pirkimo, nuomos, priežiūros ir 

taisymo, taip pat jų valdymo išlaidoms,
— garso ir vaizdo sektoriaus veiklos biudžetui (įskaitant institucijos valdomas ir išorės 

pagalbos paslaugas, pvz., techninės paslaugos radijo ir televizijos stotims, garso ir vaizdo 
programų teikimas, gamyba ir bendra gamyba, paketų nuoma ir televizijos bei radijo 
programų perdavimas, ir kitos priemonės, skirtos institucijos ryšiams su garso ir vaizdo 
transliavimo įstaigomis plėsti),

— išlaidoms, susijusioms su plenarinių sesijų ir Parlamento komitetų plenarinių posėdžių 
tiesiogine transliacija internetu,

— atitinkamų archyvų, žiniasklaidai ir piliečiams užtikrinančių nuolatinę prieigą prie 
informacijos, kūrimo išlaidoms,

— išlaidoms, susijusioms su spaudos salių Briuselyje ir Strasbūre IT infrastruktūros priežiūra.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 50 000 EUR.
Teisinis pagrindas

2002 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2003 metų biudžetinės procedūros 
gairių (OL C 47 E, 2003 2 27, p. 72).
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2002 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Parlamento 2003 finansinių metų 
įplaukų ir išlaidų sąmatos (OL C 180 E, 2003 7 31, p. 150).
2003 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Parlamento 2004 finansinių metų 
įplaukų ir išlaidų sąmatos (OL C 67 E, 2004 3 17, p. 179).

3 2 4 9 punktas — Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
235 000 225 000 95 378,09

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:
— Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų ryšių gerinimo išlaidoms. Jos susijusios su 

parlamentiniais ryšiais, neįtrauktais į 1 0 ir 3 0 skyrius, informacijos ir dokumentų mainais, 
pagalba analizuojant ir valdant tą informaciją, įskaitant mainus su Europos parlamentinių 
tyrimų ir dokumentacijos centru (ECPRD),

— išlaidoms, susijusioms su bendradarbiavimo programomis ir Europos Parlamento bei 
nacionalinių parlamentų valstybės tarnautojų mokymo planais ir apskritai su veikla, skirta 
jų parlamentiniams gebėjimams stiprinti.
Mokymo planai apima pažintines išvykas į Europos Parlamento darbo vietas Briuselyje, 
Liuksemburge ir Strasbūre; šis asignavimas skirtas visoms šių programų dalyvių išlaidoms 
ar daliai išlaidų, visų pirma kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių išlaidoms, padengti,

— išlaidoms, susijusioms su bendradarbiavimo priemonėmis, įskaitant susijusias su teisėkūros 
darbu, bei priemonėmis, susijusiomis su dokumentacija ir informacijos analize, domeno 
www.ipex.eu saugumo užtikrinimu, įskaitant Europos parlamentinių tyrimų ir 
dokumentacijos centro įgyvendinamas priemones.

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimui 
BUSP ir BSGP parlamentinės kontrolės srityje finansuoti, vadovaujantis ES sutartimi ir SESV, 
ypač Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 9 ir 
10 straipsnių nuostatomis.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos parlamentinių asamblėjų (1977 m. birželio mėn.) ir Europos Sąjungos parlamentų 
pirmininkų (2000 m. rugsėjo mėn., 2001 m. kovo mėn.) konferencijos.

3 2 5 straipsnis — Su ryšių biurais susijusios išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
9 900 000 8 900 000 8 080 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento ryšių biurų valstybėse narėse išlaidoms padengti:
— komunikavimo ir informavimo (informacija ir viešieji renginiai; internetas – kūrimas, 

propagavimas, konsultavimas; seminarai; garso ir vaizdo produktai) išlaidoms,
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— bendroms išlaidoms ir kitoms smulkioms išlaidoms (biuro reikmenys, telekomunikacijos 
priemonės, pristatymo, tvarkymo, transporto, saugojimo, standartinių reklaminių 
priemonių, duomenų bazių ir spaudos abonementų išlaidoms ir pan.),

— žiniasklaidos kampanijoms ir programos „Europos Parlamento ambasadorių mokykla“ 
organizavimui.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 10 000 EUR.

4 ANTRAŠTINĖ DALIS — INSTITUCIJOS SPECIFINIŲ 
FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

4 0 SKYRIUS — TAM TIKRŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ IŠLAIDOS

4 0 0 straipsnis — Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei 
nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
65 000 000 65 000 000 64 000 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti frakcijų ir nepriklausomų Parlamento narių
— sekretoriato, administracinėms ir veiklos išlaidoms,
— politinės ir informacinės veiklos, vykdomos atsižvelgiant į Sąjungos politinę veiklą, 

išlaidoms.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 1 000 000 EUR.
Teisinis pagrindas

2003 m. birželio 30 d. Europos Parlamento Biuro sprendimas dėl biudžeto 4 0 0 punkto 
asignavimų panaudojimo taisyklių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. sausio 13 d.

4 0 2 straipsnis — Europos politinių partijų finansavimas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
46 000 000 42 000 000 47 455 223,22

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos lygmens politinėms partijoms finansuoti. Turi būti užtikrintas 
geras valdymas ir patikima lėšų panaudojimo kontrolė.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos sutartis, ypač jos 10 straipsnio 4 dalis.
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 224 straipsnis.
2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo 
(OL L 317, 2014 11 4, p. 1).
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2019 m. liepos 1 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, nustatantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų statuto ir finansavimo įgyvendinimo tvarką (OL C 249, 2019 7 25, p. 2).

4 0 3 straipsnis — Europos politinių fondų finansavimas
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
23 000 000 21 000 000 19 700 000,00

Paaiškinimai

Asignavimas skirtas Europos lygmens politiniams fondams finansuoti. Turi būti užtikrintas 
geras valdymas ir patikima lėšų panaudojimo kontrolė.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos sutartis, ypač jos 10 straipsnio 4 dalis.
Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 224 straipsnis.
2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo 
(OL L 317, 2014 11 4, p. 1).
22019 m. liepos 1 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, nustatantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų statuto ir finansavimo įgyvendinimo tvarką (OL C 249, 2019 7 25, p. 2).

4 2 SKYRIUS — PARLAMENTO NARIŲ PADĖJĖJŲ IŠLAIDOS

4 2 2 straipsnis — Parlamento narių padėjėjų išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
214 935 000 207 659 000 192 869 851,15

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:
— išlaidoms, susijusioms su darbuotojais ir paslaugų teikėjais, atsakingais už pagalbos 

Parlamento nariams teikimą, taip pat išlaidoms, susijusioms su mokėjimų tarpininkais,
— akredituotų Parlamento narių padėjėjų komandiruočių ir mokymų (išorės kursų) išlaidoms 

ir išlaidoms, susijusioms su anglies dioksido kiekio, išmetamo į aplinką jiems vykstant į 
komandiruotes ir keliaujant, kompensavimu,

— išlaidoms, kurios tenka Europos Parlamento biudžetui, remiantis Parlamento narių padėjėjų 
išlaidų kompensavimo nuostatomis, ir išlaidoms, susijusioms su Parlamento padėjėjų 
paslaugų teikimo valdymu.

— aukštąjį išsilavinimą turinčių stažuotojų atlygiui (stipendijoms),
— kompensacijai už mokomuosius apsilankymus Parlamento narių biuruose,
— stažuotojų ir Parlamento narių biuruose mokymosi tikslais besilankančių asmenų kelionės 

išlaidoms,
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— stažuotojų ir Parlamento narių biuruose mokymosi tikslais besilankančių asmenų sveikatos 
draudimo ir nelaimingų atsitikimų draudimo išlaidoms,

— su informacinių arba mokomųjų stažuotojams skirtų renginių organizavimu susijusioms 
išlaidoms,

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 775 000 EUR.
Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 21 straipsnis.
Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 33–44 straipsniai.
Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 5a straipsnis ir 125–139 
straipsniai.
2014 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl kitų Europos Sąjungos 
tarnautojų įdarbinimo sąlygų VII antraštinės dalies nuostatų įgyvendinimo taisyklių.
2018 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl Parlamento narių stažuotojų 
taisyklių.
2019 m. birželio 18 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas dėl Europos 
Parlamento generaliniame sekretoriate atliekamų stažuočių ir mokomųjų apsilankymų vidaus 
taisyklių.

4 4 SKYRIUS — SUSIRINKIMAI IR KITA PARLAMENTO NARIŲ IR 
BUVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ VEIKLA

4 4 0 straipsnis — Buvusių Parlamento narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
250 000 240 000 230 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas buvusių Europos Parlamento narių asociacijos susirinkimų ir, prireikus, 
kitoms su jais susijusioms išlaidoms padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.

4 4 2 straipsnis — Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos 
finansavimo išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
250 000 240 000 230 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir, prireikus, kitoms 
susijusioms išlaidoms padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.
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5 ANTRAŠTINĖ DALIS — EUROPOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR 
EUROPOS POLITINIŲ FONDŲ INSTITUCIJA IR 
NEPRIKLAUSOMŲ ŽYMIŲ ASMENŲ KOMITETAS

5 0 SKYRIUS — EUROPOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR EUROPOS POLITINIŲ FONDŲ 
INSTITUCIJOS IR NEPRIKLAUSOMŲ ŽYMIŲ ASMENŲ KOMITETO IŠLAIDOS

5 0 0 straipsnis — Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos 
išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
300 000 285 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos 
išlaidoms padengti siekiant užtikrinti jos visišką ir nepriklausomą veikimą.
Visų pirma šiuo asignavimu padengiamos konkrečios išlaidos, patiriamos vykdant institucijos 
kompetencijos sričiai priskiriamą veiklą, susijusią su profesiniu mokymu, programinės įrangos 
ir IT įrangos įsigijimu, ekspertų žinių įsigijimu, konsultavimo paslaugomis ir dokumentavimu, 
teisinės išlaidos ir žalos atlyginimo, taip pat leidybos ir informavimo veiklos išlaidos. Šiuo 
asignavimu taip pat padengiamos išlaidos, susijusios su kitų institucijų išrašytomis sąskaitomis 
faktūromis, jeigu viršijama prekių ar paslaugų, kurias institucijai pagal susitarimus dėl 
paslaugų, kaip numatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 6 straipsnio 4 dalyje ir 
tolesnėse nuostatose, pateikė kitos institucijos, mastas ar su jomis susijusios išlaidos. Pagal 
Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį numatoma, kad asignuotosios pajamos yra 
300 000 EUR. Tos pajamos visų pirma apima paramą, kurią institucijai pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 1141/2014 6 straipsnio 6 dalį teikia ne Europos Parlamentas, o kitos 
institucijos.
Teisinis pagrindas

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo 
(OL L 317, 2014 11 4, p. 1), ypač jo 6 straipsnio 1 ir 7 dalys.

5 0 1 straipsnis — Su nepriklausomų žymių asmenų komitetu susijusios išlaidos
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su nepriklausomų žymių asmenų komiteto 
sekretoriato veikla ir finansavimu, padengti.
Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų pajamų suma lygi 100 EUR.
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Teisinis pagrindas

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo 
(OL L 317, 2014 11 4, p. 1), ypač jo 11 straipsnio 2 dalis.

10 ANTRAŠTINĖ DALIS — KITOS IŠLAIDOS

10 0 SKYRIUS — LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.

10 1 SKYRIUS — NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVAS
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
12 000 000 5 151 000

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas nenumatytoms išlaidoms, susidarančioms dėl per finansinius metus 
priimamų biudžeto sprendimų, padengti.

10 3 SKYRIUS — REZERVAS PLĖTRAI
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas institucijos pasirengimo plėtrai išlaidoms padengti.

10 4 SKYRIUS — INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS POLITIKAI 
SKIRTAS REZERVAS
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti informacijos ir komunikacijos politikai skirtoms išlaidoms.
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10 5 SKYRIUS — LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI NEKILNOJAMAM 
TURTUI
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas institucijos investicijoms į nekilnojamąjį turtą ir įrengimo darbų 
išlaidoms padengti. Europos Parlamento biuro paprašyta patvirtinti nuoseklią ir atsakingą 
ilgalaikę nekilnojamojo turto strategiją, kurioje būtų atsižvelgta į konkrečią su didėjančiomis 
priežiūros išlaidomis, atnaujinimo poreikiu ir apsaugos išlaidomis susijusią problemą, ir būtų 
užtikrintas Europos Parlamento biudžeto tvarumas.

10 6 SKYRIUS — REZERVAS RENGIAMIEMS PRIORITETINIAMS 
PROJEKTAMS
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m.

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas institucijos rengiamų prioritetinių projektų išlaidoms padengti.

10 8 SKYRIUS — EMAS REZERVAS
Duomenys

2021 m. biudžetas 2020 m. asignavimai Rezultatas 2019 m.
p.m. p.m.

Paaiškinimai

Atsižvelgiant į būsimus Biuro sprendimus dėl EMAS veiksmų plano įgyvendinimo, visų pirma 
atlikus Europos Parlamento anglies junginių išlakų auditą, šį asignavimą ketinama skirti veiklai 
pagal atitinkamas išlaidų kategorijas finansuoti.
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DARBUOTOJAI
I skirsnis — Europos Parlamentas

2021 2020
Laikinosios 
pareigybės

Laikinosios 
pareigybės

Kategorija ir lygis
Nuolatinės 
pareigybės Kitos Frakcijos

Nuolatinės 
pareigybės Kitos Frakcijos

Be kategorijos 1 1
AD 16 13 1 7 13 1 7
AD 15 54 1 5 54 1 5
AD 14 212 2 7 36 212 2 7 36
AD 13 424 8 2 38 424 8 2 38
AD 12 339 15 61 339 13 61
AD 11 220 6 28 175 8 28
AD 10 439 11 43 389 11 33
AD 9 468 9 56 478 9 58
AD 8 251 4 50 261 4 51
AD 7 160 9 62 205 7 63
AD 6 106 4 66 86 6 53
AD 5 101 4 65 101 4 84

AD tarpinė suma 2 787 10 73 517 2 737 10 73 517
AST 11 104 10 37 99 10 37
AST 10 68 19 35 68 19 35
AST 9 588 8 41 573 6 39
AST 8 267 8 42 297 10 44
AST 7 283 4 50 283 2 48
AST 6 423 12 79 383 13 65
AST 5 414 7 88 424 8 87
AST 4 216 4 69 281 1 73
AST 3 78 12 71 83 15 75
AST 2 4 47 4 52
AST 1 1 59 1 63

AST tarpinė suma 2 446 10 74 618 2 496 10 74 618
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4 5
AST/SC 3 30 25
AST/SC 2 125 100
AST/SC 1 46 81

AST / SC tarpinė 
suma 206 206

Iš visol 5 4401 202 1473 1 135 5 4404 205 1476 1 135

1 Iš kurių trys ad personam perkėlimai į aukštesnes pareigas (trys perkėlimai iš AD 14 į AD 15), skirti išimtiniais atvejais to nusipelniusiems 
pareigūnams.
2Į bendrą darbuotojų skaičių neįtrauktas darbo vietų rezervas pareigūnams, perėjusiems į kitas pareigas vadovaujantis tarnybos interesais (du 
AD 14, aštuoni AD 13 ir dešimt AST 11) ir į bendrą biudžetą neįtrauktos pareigybės, siekiant palengvinti į Tarnybos nuostatų 29 straipsnio 4 
dalies taikymą (vienas AD 12, keturi AD 11, penki AD 10, 43-s AD 9, vienas AST 8, septyni AST 7 ir 28-i AST 6). 
3 Įskaitant vieną laikinąją AD 12 pareigybę Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų direktoriaus postui.
4 Iš kurių trys ad personam perkėlimai į aukštesnes pareigas (trys perkėlimai iš AD 14 į AD 15), skirti išimtiniais atvejais to nusipelniusiems 
pareigūnams.
5Į bendrą darbuotojų skaičių neįtrauktas darbo vietų rezervas pareigūnams, perėjusiems į kitas pareigas vadovaujantis tarnybos interesais (du 
AD 14, aštuoni AD 13 ir dešimt AST 11) ir tik į 2020 m. biudžetą įtrauktos, bet į bendrą biudžetą neįtrauktos pareigybės, siekiant palengvinti 
į Tarnybos nuostatų 29 straipsnio 4 dalies taikymą (vienas AD 12, keturi AD 11, penki AD 10, 43-ys AD 9, vienas AST 8, septyni AST 7 ir 
28-i AST 6). 
6 Įskaitant vieną laikinąją AD 12 pareigybę Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų direktoriaus postui.
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Bendra suma 6 7227 6 7228

7 Dvi nuolatinės AD pareigybės, viena nuolatinė AST pareigybė, dvi nuolatinės AST/SC pareigybės, dvi laikinos AD pareigybės ir dvi laikinos 
AST pareigybės Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijai, kurios nėra laikomos Europos Parlamento pareigybėmis.
8 Dvi nuolatinės AD pareigybės, viena nuolatinė AST pareigybė, dvi nuolatinės AST/SC pareigybės, dvi laikinos AD pareigybės ir dvi laikinos 
AST pareigybės Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijai, kurios nėra laikomos Europos Parlamento pareigybėmis.
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ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS 

Gautos pajamos Numatytos pajamosBiudžeto 
eilutė Išlaidų kategorija

2019 2021

5 0 0 2

Pajamos už kitiems Sąjungos institucijos 
padaliniams arba kitoms Sąjungos 
institucijoms ar organams suteiktas prekes 
— asignuotosios pajamos

- 5 000

5 0 1 Pajamos iš pastatų ir žemės sklypų 
pardavimo — asignuotosios pajamos - p m

5 1 1 0 Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir 
subnuomos — asignuotosios pajamos 3 491 616 3 506 000

5 1 1 1 Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas 
— asignuotosios pajamos 223 525 1 112 000

5 5 0

Pajamos už kitiems Sąjungos institucijos 
padaliniams arba kitoms Sąjungos 
institucijoms ar įstaigoms suteiktas 
paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitų 
Sąjungos institucijų ar įstaigų atlyginamas 
jų vardu išmokėtas komandiruočių išmokas 
— asignuotosios pajamos

9 956 672 739 000

5 5 1
Pajamos, gautos iš trečiųjų asmenų už jų 
prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus 
darbus — asignuotosios pajamos

4 021 749 p m

5 7 0 Pajamos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų 
sumų — asignuotosios pajamos 7 392 531 353 000

5 7 1

Konkrečiam tikslui numatytos pajamos, 
kaip antai fondų pajamos, subsidijos, 
dovanos ir testamentu paliktas turtas, 
įskaitant kiekvienos institucijos konkrečiam 
tikslui numatytas pajamas — asignuotosios 
pajamos

1 367 642 p m

5 8 1 Pajamos iš gautų draudimo išmokų — 
asignuotosios pajamos 1 062 266 p m

  IŠ VISO                  27 516 001                     5 715 000 
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INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
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