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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto 
Nr. 1/2015 projekto, III skirsnis – Komisija, pridedamas prie Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl Europos strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013, pasiūlymo
(00000/2015 – C8-0000/2015 – 2015/2011(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20021, 
ypač į jo 41 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai 
priimtą 2014 m. gruodžio 17 d.2,

– atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projektą, susijusį su DFP reglamento 
pakeitimais, galutinai priimtą 2015 m. balandžio 28 d.3,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 
1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa4,

– atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) 
Nr. 2015/623, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa5,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo6,

– atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projektą, kurį Komisija priėmė 
2015 m. sausio 13 d. (COM(2015)0011),

– atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 19 d. priimtą ir ... m. ... ... d. Europos Parlamentui 
perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projekto (00000/2015 – 
C8-0000/2015),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos 
strateginių investicijų fondo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1291/2013 

1 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
2 OL L 69, 2015 3 13, p. 1.
3 OL L …
4 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
5 OL L 103, 2015 4 22, p. 1. 
6 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
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ir (ES) Nr. 1316/2013, Komisijos priimtą 2015 m. sausio 13 d. (COM(2015) 0010),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto ir Regioninės plėtros komiteto 
nuomones (A8-0000/2015),

A. kadangi taisomuoju biudžetu Nr. 1/2015 siekiama perkelti būtinus pakeitimus į biudžeto 
nomenklatūrą laikantis teisėkūros susitarimo dėl Europos strateginių investicijų fondo 
(ESIF) nuostatų ir numatyti būtiną lėšų perkėlimą siekiant gauti 1 360 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų ir 10 mln. EUR mokėjimų asignavimų;

B. kadangi garantijų fondo atidėjiniams 2015 m. bendra 1 350 mln. EUR suma, skirta 
įsipareigojimų asignavimams, perkelta iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(790 mln. EUR), programos „Horizontas 2020“ (70 mln. EUR) ir ITER 
(490 mln. EUR);

C. kadangi Komisija ketina kompensuoti ITER sumažintas lėšas skirdama atitinkamai 
didesnes sumas per 2018–2020 m. laikotarpį, tačiau programai „Horizontas 2020“ ir 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei lėšos nebus kompensuotos;

D. kadangi po 10 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sudarantys atidėjiniai 
Europos investavimo konsultacijų centrui visi gauti perkėlus lėšas iš ITER (biudžeto 
straipsnis 08 04 01 02);

E. kadangi visi papildomi asignavimai ESIF įgyvendinti, kuriuos sudaro įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimai, gauti tik perkeliant lėšas, taigi bendros 2015 m. biudžeto 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumos liko nepakeistos;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projektą ir į 
Tarybos poziciją dėl jo;

2. teigiamai vertina visų institucijų įsipareigojimą laiku pasiekti susitarimo dėl ESIF, kad 
šis fondas pradėtų veikti kuo greičiau;

3. džiaugiasi, kad papildoma 1 mlrd. EUR suma, palyginti su pradiniu Komisijos 
pasiūlymu, bus finansuojama panaudojant bendrąją DFP įsipareigojimų maržą, 
susidariusią iš maržos, paliktos 2014 ir 2015 m. biudžetuose, ir taip bus perkelta mažiau 
lėšų iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir programos „Horizontas 2020“;

4. vis dėlto apgailestauja, kad apskritai perkeliamos lėšos iš Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės ir programos „Horizontas 2020“, nes tai yra pagrindinės užimtumo ir 
ekonomikos augimo Europoje programos; todėl ketina kompensuoti šias perkeltas lėšas 
vykdant būsimas metines biudžeto sudarymo procedūras;

5. patvirtina savo pasirengimą priimti Tarybos pakeistą taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 
projektą, laikydamasis teisėkūros susitarimo dėl ESIF ir atsižvelgdamas į tai, kad yra 
suinteresuotas, jog ESIF pradėtų veikti kuo greičiau;

6. patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2015 projekto;
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7. paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. x/2015 yra galutinai 
priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.


