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PASIŪLYMAI 

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi skaidrumas ir viešojo sektoriaus sąskaitų kontrolė yra bendri demokratijos 

principai, taikomi ir Europos Sąjungai; 

B. kadangi biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra yra atstovaujamosios demokratijos 

koncepcijos dalis; 

C. kadangi, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnio nuostatomis, 

tik Europos Parlamentui tenka atsakomybė patvirtinti Europos Sąjungos bendrojo 

biudžeto įvykdymą; 

D. kadangi Tarybos biudžetas yra Sąjungos biudžeto skirsnis; 

E. kadangi pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnio 2 dalies nuostatas 

Komisija, Europos Parlamentui paprašius, turi pateikti visą reikalingą informaciją apie 

išlaidų vykdymą ir finansų kontrolės sistemų veikimą; 

F. kadangi 2012 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamente įvyko praktinis seminaras 

Parlamento teisės suteikti Tarybai biudžeto įvykdymo patvirtinimą tema ir per jį teisės 

ir mokslo srities ekspertai sutarė, kad Parlamentas turi teisę gauti informaciją; 

G. kadangi pagal SESV 335 straipsnio nuostatas kiekviena Sąjungos institucija turi 

administracinę autonomiją ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 

Euratomas) Nr. 966/20121 (Finansinis reglamentas) 55 straipsnio nuostatas institucijos 

yra individualiai atsakingos už su jomis susijusių biudžeto skirsnių vykdymą; 

H. kadangi Parlamentas, neturėdamas reikalingos informacijos, negali priimti informacija 

pagrįsto sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo; 

1. pažymi, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo teikimas atskirai kiekvienai Sąjungos 

institucijai ir organui – tai ilgalaikė praktika, plėtojama siekiant Sąjungos mokesčių 

mokėtojams užtikrinti skaidrumą ir demokratinę atskaitomybę; pabrėžia, kad taip turėtų 

būti veiksmingai užtikrinta Parlamento teisė ir pareiga tikrinti visą Sąjungos biudžetą; 

2. pažymi, kad Komisija savo 2014 m. sausio 23 d. laiške išreiškė nuomonę, kad visos 

institucijos visapusiškai dalyvauja, kai imamasi tolesnių veiksmų atsižvelgiant į 

pastabas, kurias Parlamentas pateikia per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, ir 

kad visos institucijos turėtų bendradarbiauti siekdamos užtikrinti sklandžią biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo procedūros eigą visapusiškai laikantis atitinkamų SESV ir 

susijusių antrinės teisės aktų nuostatų;  

                                                 
1 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos 

bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) 

Nr. 1605/2002 (OJ L 298, 2012 10 26, p. 1). 
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3. pabrėžia, kad Komisija savo laiške taip pat nurodo, kad neprižiūrės, kaip kitos 

institucijos įgyvendina savo biudžetą, ir kad atsakant į kitai institucijai pateiktus 

klausimus būtų pažeista tos institucijos teisė savarankiškai įgyvendinti savo biudžeto 

skirsnį; 

4. pabrėžia, kad nuo 2009 m. Taryba atsisako bendradarbiauti Parlamentui vykdant 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, nes nepateikia reikalingos informacijos, 

neatsako į raštu pateiktus klausimus ir nedalyvauja klausymuose ir diskusijose jos 

biudžeto įgyvendinimo tema, todėl daugiau negu 3 mlrd. EUR viešųjų lėšų buvo 

panaudota neužtikrinus tinkamo tikrinimo;  

5. apgailestauja dėl pastaraisiais metais Parlamento ir Tarybos vykdomo prasto 

bendradarbiavimo biudžeto įgyvendinimo tikrinimo srityje ir mano, jog taip Sąjungos 

piliečiams siunčiamas neigiamas ženklas; 

6. mano, kad tai yra rimtas Sutartyse numatytų įsipareigojimų, visų pirma sąžiningo 

institucijų bendradarbiavimo principo, pažeidimas, ir kad būtina skubiai rasti sprendimą 

siekiant, kad visas Sąjungos biudžetas galėtų būti tikrinamas; atsižvelgdamas į tai, taip 

pat atkreipia dėmesį į SESV 15 straipsnį, kuriame teigiama, kad kiekviena Sąjungos 

institucija, įstaiga, organas ar agentūra turi užtikrinti savo veiklos skaidrumą;  

7. ragina Taryba, kad ji būtų skaidri ir visapusiškai atskaitinga Sąjungos piliečiams ir 

dalyvautų metinės biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje taip pat kaip ir kitos 

Sąjungos institucijos; 

8. ragina traktuoti SESV 319 straipsnio 1 dalį, 317 straipsnio antrą pastraipą ir Finansinio 

reglamento 55, 165, 166 straipsnius kaip pakankamą teisinį pagrindą Parlamentui 

pasinaudoti ne tik be aiškiai apibrėžta teise suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą 

Komisijai, bet ir implicitine teise priimti atskirą sprendimą dėl biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo suteikimo Tarybai; 

9. ragina Tarybą pradėti derybas su Parlamentu siekiant užtikrinti, kad Parlamentas galėtų 

pasinaudoti teise gauti informaciją apie Tarybos biudžeto vykdymą; mano, kad Taryba 

privalo pateikti prašomą informaciją; 

10. primena Tarybai, kad Komisija savo 2014 m. sausio 23 d. laiške išdėstė nuomonę 

nurodydama, kad neprižiūrės, kaip kitos institucijos įgyvendina savo biudžetą, ir kad 

atsakant į kitai institucijai pateiktus klausimus būtų pažeista tos institucijos teisė 

savarankiškai įgyvendinti savo biudžeto skirsnį; 

11. mano, kad šiuo metu padėtį būtų galima pagerinti vykdant geresnį Sąjungos institucijų 

bendradarbiavimą remiantis Sutartimis, bet galiausiai gali prireikti peržiūrėti ir Sutartis 

siekiant, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra būtų aiškesnė, atsižvelgiant į tai, 

kad Parlamentui suteiktas išskirtinis įgaliojimas teikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą 

kiekvienai institucijai ir įstaigai atskirai. 
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