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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 319 straipsniu 
Europos Parlamentas yra vienintelis atsakingas už Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
įvykdymo patvirtinimą ir kadangi Tarybos biudžetas sudaro Sąjungos biudžeto skirsnį;

B. kadangi remiantis SESV sutarties 319 straipsniu Parlamentas patvirtina, kad Komisija 
biudžetą įvykdė;

C. kadangi procedūra, pagal kurią biudžeto įvykdymo patvirtinimas suteikiamas atskiroms 
Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, yra ilgalaikė praktika, kurios laikosi visos 
institucijos, išskyrus Tarybą, ir kadangi ši procedūra buvo sukurta tam, kad būtų 
užtikrintas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė Sąjungos piliečiams ir tęsiama 
būtina kova su sukčiavimu;

D. kadangi pagal SESV 319 straipsnio 2 dalies nuostatas Komisija, Europos Parlamentui 
paprašius, turi pateikti visą reikalingą informaciją apie išlaidų vykdymą ir finansų 
kontrolės sistemų veikimą;

E. kadangi pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnio („Kitos 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros“) nuostatas nuostatos, reglamentuojančios 
patvirtinimo, kad Komisija biudžetą įvykdė, procedūrą, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 319 straipsnį taip pat taikomos procedūrai, pagal kurią Europos 
Parlamento pirmininkui, asmenims, atsakingiems už Tarybos, Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
ir Regionų komiteto biudžeto įvykdymą, patvirtinamas šių institucijų biudžeto 
įvykdymas, Komisijai patvirtinamas Europos plėtros fondo biudžeto įvykdymas, taip 
pat organams, atsakingiems už Sąjungos užduotis vykdančių teisiškai nepriklausomų 
subjektų biudžeto valdymą, patvirtinamas atitinkamo biudžeto įvykdymas;

F. kadangi visos institucijos privalo bendradarbiauti siekdamos užtikrinti sklandžią 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros eigą visapusiškai laikantis atitinkamų 
SESV ir susijusių antrinės teisės aktų nuostatų; kadangi Tarybos nebendradarbiavimas 
vykdant biudžeto įvykdyto patvirtinimo procedūrą lėmė Parlamento atsisakymą suteikti 
Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinimą, kad Taryba įvykdė 2009 m. ir vėlesnius 
biudžetus; kadangi dėl to, jog Taryba nuolat vengia bendradarbiauti, Parlamentui 
neįmanoma priimti informacija pagrįsto sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
ir dėl to daroma nuolatinė neigiama įtaka piliečių suvokimui apie ES institucijų 
patikimumą ir ES lėšų naudojimo skaidrumą; kadangi nepakankamas 
bendradarbiavimas taip pat daro neigiamą poveikį institucijų veiklai ir dėl to 
diskredituojama sutartyse nustatyta politinės biudžeto valdymo priežiūros procedūra;

G. kadangi, atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų ataskaitas, biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūra naudojama atitinkamų institucijų sąskaitoms tikrinti, siekiant 
patikrinti, ar biudžeto vykdymas buvo teisėtas ir tvarkingas ir ar jį vykdant buvo 
laikomasi patikimo finansų valdymo principų;
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1. atkreipia dėmesį į Parlamento vaidmenį tvirtinant biudžeto įvykdymą, kaip 
reglamentuojama pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir Finansinį reglamentą, ir 
į tai, kad, visiškai pripažįstant Tarybos, kaip institucijos, teikiančios rekomendacijas dėl 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, vaidmenį, pabrėžia, kad turi būti 
išlaikomas skirtumas tarp skirtingų Parlamento ir Tarybos atliekamų vaidmenų, siekiant 
laikytis Sutartyse ir Finansiniame reglamente nustatytos institucinės struktūros;

2. primena, kad Parlamentas, išnagrinėjęs pateiktus dokumentus, į Parlamento klausimus 
pateiktus atsakymus ir išklausęs kitų institucijų generalinius sekretorius, patvirtina 
kiekvienai institucijai, įstaigai ir agentūrai, kad jos biudžetas įvykdytas; mano, kad, 
atsižvelgiant į Parlamento patvirtinimą Komisijai, kad jos biudžetas įvykdytas, kaip 
numatyta Sutartyse, sykiu toliau didinami kitų Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų 
teisėtumas, skaidrumas ir atskaitomybė;

3. mano, kad įvairių institucijų, įstaigų ir agentūrų atsakymai į klausimynuose pateiktus 
tam tikrus pasikartojančius klausimus, pvz., dėl lyčių pusiausvyros ir tolygaus 
geografinio pasiskirstymo, interesų konflikto, lobizmo ir pranešėjų apie pažeidimus 
apsaugos, galbūt galėtų būti įtraukti į Sąjungos finansų įvertinimo ataskaitą, parengtą 
vadovaujantis SESV 318 straipsniu, tokiu mastu, kokiu šie klausimai yra susiję su 
biudžeto vykdymu; primena, kad SESV 318 straipsnyje nurodyta ataskaita yra aiškiai 
minima SESV 319 straipsnio 1 dalyje, kaip vienas iš dokumentų, kurį reikėtų nagrinėti 
vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

4. primena, jog pagal Finansinį reglamentą reikalaujama, kad kiekviena institucija ir 
įstaiga imtųsi tinkamų priemonių, kad vykdytų reikiamus veiksmus dėl pastabų, 
pateiktų kartu su Europos Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, ir 
teiktų priemonių, kurių ėmėsi atsižvelgdama į minėtas pastabas, ataskaitas; pabrėžia, 
kad institucijų atsisakymas laikytis reikalavimų, kai jos buvo paragintos imtis veiksmų, 
gali lemti ieškinį dėl neveikimo pagal SESV 265 straipsnį;

5. atkreipia dėmesį į Europos Parlamento pabrėžiamus nuolatinius sunkumus, susijusius su 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, kurie kildavo dėl Tarybos 
nebendradarbiavimo, ir tai lėmė Parlamento atsisakymą suteikti Tarybos generaliniam 
sekretoriui patvirtinimą, kad Taryba įvykdė 2009–2017 finansinių metų biudžetus; 
pakartoja, kad Taryba, kaip ir kitos institucijos, privalo visapusiškai ir gera valia 
dalyvauti metinėje biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje, kad būtų skaidri ir 
visapusiškai atskaitinga Sąjungos piliečiams už jai, kaip Sąjungos institucijai, patikėtas 
lėšas; pabrėžia, kad nedelsiant reikalingas Europos Parlamento ir Tarybos susitarimo 
memorandumas dėl informacijos, būtinos tam, kad Parlamentas galėtų priimti pagrįstą 
sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, teikimo, taip pat pagal šį 
memorandumą turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamų institucijų vaidmenį vykdant 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą; palankiai vertina iki šiol pasiektą 
Parlamento ir Tarybos derybų dėl neoficialaus dokumento dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos bendradarbiavimo vykdant metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą 
pažangą ir ragina abi institucijas dėti daugiau pastangų, kad susitarimas būtų pasiektas 
nepagrįstai nedelsiant; mano, kad, jei šios derybos su Taryba būtų nesėkmingos, jos 
turėtų būti išplėstos, kad būtų įtraukta ir Komisija, siekiant užtikrinti, kad Parlamentui 
tiesiogiai arba per Komisiją būtų teikiama būtina informacija apie tai, kaip Taryba 
vykdo savo biudžetą;



AD\1194455LT.docx 5/7 PE642.907v03-00

LT

6. palankiai vertina paskirtosios Komisijos pirmininko pavaduotojos Věros Jourová ir 
paskirtojo Komisijos nario Johanneso Hahno pareiškimus, padarytus per klausymus 
Parlamente, t. y. kad jie pasirengę šiuo klausimu imtis veiksmų, kad padėtų užtikrinti 
didesnį Tarybos biudžeto vykdymo skaidrumą; atkreipia dėmesį į Teisingumo Teismo 
praktiką, susijusią su mokesčių mokėtojų ir visuomenės teise būti informuotiems apie 
viešųjų pajamų naudojimą;

7. mano, kad paskirtųjų Komisijos narių įsipareigojimai yra teigiamas požiūrio pokytis, 
palyginti su Komisijos pozicija, išreikšta jos 2014 m. sausio 23 d. laiške, kuriame 
teigiama, jog nereikėtų tikėtis, kad Komisija prižiūrės, kaip kitos institucijos įgyvendina 
savo biudžetą;

8. siūlo, kad, jei derybos dėl susitarimo memorandumo nebus greitai atnaujintos, 
Parlamentas reikalautų per derybas dėl kitos DFP į pasiūlymą dėl Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo įtraukti „rendez 
vous“ sąlygą, pagal kurią šios trys institucijos įsipareigotų bendrai nustatyti praktinę 
tvarką, pagal kurią su Europos Parlamentu būtų dalijamasi informacija ir atitinkama 
informacija būtų teikiama Parlamentui vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūrą, taip pat nedelsiant pradėti derybas šiuo tikslu;

9. mano, kad, nors šiuo metu padėtį būtų galima pagerinti vykdant geresnį Sąjungos 
institucijų bendradarbiavimą remiantis Sutartimis, reikėtų apsvarstyti galimybę 
peržiūrėti Sutartis siekiant, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra būtų 
aiškesnė, atsižvelgiant į tai, kad Parlamentui suteiktas aiškus įgaliojimas teikti biudžeto 
įvykdymo patvirtinimą kiekvienai institucijai ir įstaigai atskirai; pabrėžia, kad 
kompetentingas Parlamento komitetas turėtų kruopščiai išnagrinėti tokių pokyčių 
poveikį tarpinstitucinei pusiausvyrai, numatytai Sutartyse.
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