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PASIŪLYMAI 

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi Biudžeto komitetas, atsižvelgdamas į tai, kad tam tikroms ekspertų grupėms (EG) 

trūksta skaidrumo, ir į tai, kad tokių grupių sudėtis netolygi, taip pat atsižvelgdamas į 

poreikį užtikrinti, kaip EG grupių sudėtyje būtų nustatyta tinkama pusiausvyra ekspertinių 

žinių ir atstovaujamų pažiūrų aspektais, patvirtino 2011 ir 2014 m. biudžeto rezervus ir 

parengė prašymus tokias grupes reformuoti; 

B. kadangi atliekant naujausią tyrimą, kurį užsakė komitetas1, nustatyta, kad tam tikroms EG 

labai trūksta skaidrumo ir jų sudėtis netolygi; 

C. kadangi Europos ombudsmenė pateikė rekomendacijas, kuriose pabrėžė, kad reikia 

didesnio EG skaidrumo2; 

D. kadangi tolygi sudėtis ir skaidrumas yra būtina sąlyga, kad ekspertizė tinkamai atspindėtų 

reguliavimo veiksmų poreikius, ir siekiant skatinti šios ekspertizės ir reguliavimo veiksmų 

teisėtumą Europos piliečių akyse; 

E. kadangi BUDG komitetas, kaip pirmą žingsnį šia linkme, palankiai vertina Komisijos 

iniciatyvą, susijusią su neišvengiama EG reforma; 

1. pabrėžia, kad, nepaisant pažangos, padarytos po to, kai 2011 m. buvo patvirtintas biudžeto 

rezervas, Komisijai iki šiol nepavyko pakeisti EG taikomų horizontaliųjų taisyklių ir jų 

praktikos taip, kad jos atitiktų Parlamento skaidrumo reikalavimus, ir kad nuo 2013 m. 

netolygios sudėties EG skaičius iš esmės liko nepakitęs (šiuo metu jis sudaro 9 proc. visų 

EG); 

2. atsižvelgdamas į šias aplinkybes ir į pirmiau minėtos Europos ombudsmeno nuomonės 

34–45 dalis, pabrėžia, kad nors Komisija dar nėra oficialiai apibrėžusi savo „tolygumo“ 

koncepcijos, pastarosios nereikėtų grįsti aritmetiniais skaičiavimais, o greičiau ją reikėtų 

suprasti kaip rezultatą pastangų užtikrinti, jog EG nariai, kaip komanda, turi būtinų 

techninių ekspertinių žinių ir atstovauja labai įvairiems požiūriams, kad galėtų įgyvendinti 

atitinkamos EG įgaliojimus; mano, kad todėl tolygumo koncepcija turėtų būti suprantama 

kaip susijusi su kiekvienos atskiros EG konkrečiais įgaliojimais; mano, kad EG sudėties 

tolygumo vertinimo kriterijai turėtų apimti grupės užduotis, reikiamas technines 

ekspertines žinias, suinteresuotuosius subjektus, kurie greičiausiai patirs atitinkamo 

klausimo poveikį, suinteresuotųjų subjektų grupių organizaciją ir atitinkamą ekonominių 

ir neekonominių interesų santykį; 

3. pabrėžia, kad Europos piliečių pasitikėjimas Europos Sąjunga nukenčia dėl to, kad ES 

teisėkūros srityje trūksta skaidrumo ir pernelyg pasikliaujama ekonominės veiklos 

                                                 
1 „Composition of the Commission`s expert groups and the status of the register of expert groups“ (Komisijos 

ekspertų grupių sudėtis ir ekspertų grupių registro būklė), D teminis skyrius, Biudžeto reikalai, 2015. 
2 „Recommendation of the European Ombudsman in her strategic inquiry OI/6/2014/NF concerning the 

composition of Commission Expert Groups“ (Europos ombudsmeno rekomendacijos, parengtos atlikus strateginį 

tyrimą OI/6/2014/NF dėl Komisijos ekspertų grupių sudėties), Europos ombudsmenas, 2016 1 29. 
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vykdytojais, ir todėl pabrėžia, kad dėl veiksmingos Komisijos ekspertų grupių sistemos 

reformos ES taptų labiau paremta įstatymais; 

4. palankiai vertina Komisijos viešą pranešimą, kad pagal peržiūrėta EG sistemą bus 

atsižvelgta į tam tikrus Parlamento ir Europos ombudsmeno pasiūlymus, pvz., privalomi 

atviri kvietimai teikti paraiškas, patobulintas registras, privaloma suinteresuotųjų subjektų 

atstovų registracija Skaidrumo registre, apibrėžimas kiekvienos EG atveju, kokių profilių 

specialistai reikalingi, siekiant užtikrinti tolygią sudėtį, taip pat privalomos interesų 

konfliktų deklaracijos, kurios bus įtrauktos į registrą; 

5. be to, ragina Komisiją įgyvendinti Europos ombudsmeno rekomendacijas dėl skaidrumo, 

o būtent, kad EG posėdžių darbotvarkės, aiškinamieji dokumentai ir protokolai būtų 

skelbiami viešai ir kad paskelbti protokolai būtų kuo prasmingesni ir nurodytų grupės 

narių išreikštas pozicijas; 

6. ragina Komisiją, vadovaujantis geriausia praktika ir remiantis turimais gerais pavyzdžiais, 

užtikrinti, kad visuose generaliniuose direktoratuose būtų sistemingai taikomos geresnės 

horizontaliosios taisyklės, įskaitant tinkamą priežiūros mechanizmą, siekiant, kad būtų 

laikomasi nuoseklios praktikos; 

7. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su įstatymų leidėju ir pilietine visuomene, išnagrinėti 

būdus, kuriais būtų galima paskatinti dalyvauti nepakankamai atstovaujamas grupes, 

tokias kaip pilietinė visuomenė ir profsąjungos, ekspertų grupėse, kad būtų galima 

išspręsti esamą informavimo nenuoseklumo problemą, ir įvertinti galimybę sukurti 

paramos sistemą, pagal kurią turėtų būti remiamas šių nepakankamai atstovaujamų grupių 

vykdomas ekspertinių žinių, reikalingų, kad jos galėtų visapusiškai veiksmingai dalyvauti 

EG, įsigijimas; 

8. pabrėžia, kad komitetas, balsuodamas dėl 2017 m. metinio biudžeto, kritiškai vertins 

pastangas vykdyti reformą, ir pabrėžia savo pasiryžimą numatyti rezervą, jei manys, kad 

jo reikalavimai nėra pakankamai įvykdyti; 

9. primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad, teikiant pasiūlymus dėl ekspertų grupių 

reformos, būtų visapusiškai konsultuojamasi su tomis grupėmis, kurioms šiuo metu 

nepakankamai atstovaujama. 
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