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

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

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 28 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2020 
finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos8, 

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.

8 Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0326.
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– atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl 
Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto9,

– atsižvelgdamas į savo 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)640 final) 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 pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnio 7 dalį 
ir 96 straipsnio 1 dalį 2020 m. kovo ... d. Biuro parengtą preliminarų biudžeto sąmatos 
projektą,

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 96 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

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, atsižvelgiant ir 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 generalinis sekretorius Parlamento 2021 m. preliminariame sąmatos projekte 
pasiūlė 2 110 467 628 EUR biudžetą, kuris yra 3,52 % didesnis už 2020 m. biudžetą; 
kadangi Parlamento patvirtintose sąmatose matomas padidėjimas 2,30 % 
(1,953 mln. EUR) 2019 m., padidėjimas 2,48% (1,999 mln. EUR) 2019 m. ir 
padidėjimas 2,68 % (2,050 mln. EUR) 2020 m.;

D. kadangi beveik du trečdalius biudžeto sudaro su indeksu susietos išlaidos, kurios 
daugiausia susijusios su dabartinių ir į pensiją išėjusių Parlamento narių ir darbuotojų 
atlyginimais, pensijomis, medicinos išlaidomis ir išmokomis (EP nariams – 20 %, 
darbuotojams – 34 %), taip pat pastatais (12 %), ir šios išlaidos patikslintos pagal 

9 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0038.
10 Priimti tekstai, P9_TA-PROV(2019)0071.
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Tarnybos nuostatus ir Europos Parlamento narių statutą, indeksavimą konkrečiuose 
sektoriuose arba infliacijos lygį;

E. kadangi Parlamentas savo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje dėl Europos Parlamento 
2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos jau yra pabrėžęs11, kad Parlamento 
biudžetas turėtų būti realistiškas ir atitikti biudžetinės drausmės ir patikimo finansų 
valdymo principus;

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

G. kadangi savanoriškas pensijų fondas buvo įsteigtas 1990 m. pagal Biuro taisykles, 
reglamentuojančias papildomo (savanoriško) pensijų kaupimo programą12; pažymi, kad 
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 % 
pensijų mokestį būsimiems pensininkams, turėdamas tikslą pagerinti fondo pajėgumą;

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

Bendroji sistema

1. pabrėžia, kad didžiausia Parlamento biudžeto dalis nustatoma pagal nuostatuose 
numatytus arba sutartinius įsipareigojimus ir jai taikomas metinis indeksavimas, ir 
apskaičiuota, kad 2021 m. šie įsipareigojimai siekia 32 mln. EUR;

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

3. 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“; 

4. 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 pateikti išsamią su Jungtinės Karalystės 

11 Priimti tekstai, P8_TA(2015)0172.
12 Biuro priimti tekstai, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.
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išstojimu iš Sąjungos susijusių išlaidų ir sutaupytų lėšų analizę ir pagrindimą iki 
svarstymo rudenį;

5. pabrėžia, kad Parlamento pagrindinės funkcijos yra priimti teisės aktus kartu su Taryba, 
spręsti dėl Sąjungos biudžeto, atstovauti piliečiams ir tikrinti kitų Sąjungos institucijų 
darbą; 

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

7. pabrėžia, kad, lyginant su generalinio sekretoriaus pasiūlymu, pasakytina, kad reikia 
sutaupyti daug lėšų, kad šiame pasiūlyme nurodytas padidinimas būtų labiau suderintas 
su numatomu bendruoju infliacijos lygiu 2021 m., ir kad tvirtai remiamos visos 
pastangos viešąsias lėšas naudoti efektyviau ir skaidriau;

Skaidrumas ir tikslumas

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

9. 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;

10. pabrėžia, kad reikėtų kuo labiau stengtis užtikrinti, kad 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 
ir veiksmų dubliavimo;

Bendradarbiavimas su piliečiais

11. 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;

12. palankiai vertina naujus Europos Parlamento ryšių biurų (EPLO) veiklos uždavinius ir 
tai, kad daug dėmesio skiriama aktyviam bei abipusiam bendradarbiavimui su piliečiais 
ir suinteresuotaisiais subjektais vietos lygmeniu; atkreipia dėmesį į tai, kad visose 
valstybėse narėse bus atidaromi centrai „Europa Experience“; 

13. 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 (naujame K. 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 
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Experience“ atidarymu 2021 m. sąrašą;

14. 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 pateikiami geriausi esamo Parlamentariumo turinio komponentai; 

15. yra susirūpinęs dėl Parlamento ketinimo 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; prašo pateikti dabartinės Parlamento atstovybės Vašingtone pridėtinės vertės 
analizę;

16. palankiai vertina tai, kad Parlamentas daug investuoja į lankytojams, ypač jaunimui, 
kuris ir toliau bus pagrindinė tikslinė grupė, teikiamas paslaugas; 

17. palankiai vertina pasiūlymą, kad kas dvejus metus vykstantis Europos jaunimo renginys 
taptų nuosekliu procesu, kad 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 jaunimo kelionės ir apgyvendinimo Strasbūre išlaidas; prašo, kad išlaidų 
kompensavimo tvarka būtų aiškiai pristatyta Parlamento interneto svetainėje;

Daugiamečiai pastatų projektai 

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

19. rekomenduoja planuojant metinį biudžetą atsižvelgti į reguliarią visų pastatų renovaciją 
ir šiam tikslui skirti sumą, reikalingą 3 % 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;

20. 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;

21. palankiai vertina tai, kad dėl persikėlimo į naująjį K. Adenauerio pastatą ir A bei B 

13 Remiantis minimaliais energinio naudingumo reikalavimais, nustatytais Energijos vartojimo efektyvumo 
Direktyvos 2012/27/ES 5 straipsnyje.
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bokštų atsisakymo Liuksemburge 11,5 mln. EUR sumažėja su nuoma, priežiūra ir 
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;

22. atkreipia dėmesį į nuolat taikomą praktiką naudotis kaupiamaisiais perkėlimais metų 
pabaigoje siekiant skirti lėšų vykdomiems pastatų projektams; pažymi, kad metų 
pabaigoje atliekamas kaupiamasis perkėlimas sistemingai vykdomas pagal tuos pačius 
skyrius, antraštines dalis ir dažnai būtent pagal tas pačias biudžeto eilutes; mano, kad 
tokia teisinė praktika gali būti suvokiama kaip suplanuotas per didelių lėšų biudžeto 
punktuose numatymas siekiant gauti lėšų Parlamento pastatų politikai finansuoti; ragina 
apsvarstyti pagrindinių investicijų į pastatų politiką finansavimą;

23. prašo Biuro paskelbti savo sprendimą dėl P.-H. Spaako pastato Briuselyje ateities; 
pažymi, kad renovacijos ir perprojektavimo proceso tikslas turėtų būti patenkinti aiškiai 
apibrėžtus naujus 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, Biudžeto komitetui būtų pateikta sąmata ir išsamiai suskirstytų 
išlaidų sąrašas;

24. primena, kad reikia rasti sprendimą dėl vienos Parlamento būstinės, siekiant optimizuoti 
parlamentinį ir institucinį darbą ir sumažinti dideles politines ir finansines išlaidas bei 
anglies dioksido išmetimo rodiklį; 

25. palankiai vertina tai, kad Parlamentas yra įsipareigojęs sukurti visiems naudotojams 
prieinamą apstatytą aplinką; pabrėžia, kad Strasbūre jau pradėti darbai siekiant pagerinti 
prieinamumą riboto judumo asmenims ir kad projektai bus tęsiami 2021 m. Briuselyje ir 
Strasbūre, taip pat šešiuose Europos Parlamento ryšių biuruose; prašo tęsti su 
pritaikymu susijusius renovacijos darbus visuose kituose Parlamento pastatuose;

Saugumas, IT ir infrastruktūros plėtra

26. mano, kad pastatų saugumas ir kibernetinis saugumas yra labai svarbūs siekiant 
užtikrinti gyvybės apsaugą Parlamente; palankiai vertina tai, kad, užbaigus su įėjimu į 
L. WEISS pastatą susijusius darbus, Parlamentas bus beveik užbaigęs visų savo pastatų 
saugumo užtikrinimo darbus, pakartoja, kad IT saugumas ir toliau bus svarbiausias 
prioritetas;

27. 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 % sumažinti sunaudojamo popieriaus kiekį; tikisi, kad 
biudžeto požiūriu, įdiegus šias priemones, bus sutaupyta daug lėšų, nes palaipsniui bus 
atsisakyta kitų rūšių įrenginių;

28. pritaria Parlamento investicijoms siekiant išlaikyti modernią ir veiksmingą darbo vietą; 
mano, kad būtina turėti galingas ir saugias debesijos paslaugas, visų pirma, siekiant 
užtikrinti duomenų apsaugą;
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29. 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; prašo atlikti visų projekto išlaidų finansinę analizę; 

Ekologiška Parlamento veikla ir tvarus judumas

30. pabrėžia, kad Parlamentas (nuo 2016 m.) yra pirmoji ES institucija, neutralizuojanti 
anglies dioksido poveikį, nes dėjo visas įmanomas pastangas, kad sumažintų savo 
išmetamo CO2 kiekį, ir kad jis 100 % kompensuoja išmetamų teršalų, kurių išmetamos 
apimties negalima sumažinti, kiekį;

31. 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 naudojimo mažinimas, 
popieriaus naudojimo mažinimas, neperdirbtų atliekų mažinimas, vandens naudojimo 
mažinimas ir maisto atliekų mažinimas;

32. palankiai vertina Parlamento automobilių stovėjimo aikštelėms sukurtą naują 
automobilių stovėjimo politiką, kuria siekiama skatinti elektra varomų transporto 
priemonių, t. y. 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;

33. mano, kad Parlamento nariams neturėtų būti kompensuojami verslo klasės lėktuvų 
bilietai keliaujant Sąjungoje; primygtinai ragina Parlamentą skatinti naudoti aplinką 
tausojantį transportą ir siūlo, kad trumpesnių nei vienos valandos skrydžių išlaidos būtų 
kompensuojamos tik tuo atveju, jei nėra kitų tvaresnių ir realių alternatyvų;

34. ragina saugoti aplinką ir taupyti išteklius; primena savo prašymą dažniau naudotis 
vaizdo konferencijomis ir kitomis technologijomis ir, visų pirma, racionalizuoti 
darbuotojų komandiruotes tarp skirtingų darbo vietų; palankiai vertina kvestorių 
2020 m. vasario 18 d. pranešimą, kuriuo nariai ir frakcijų sekretoriatai raginami taikyti 
dalijimosi dėžėmis politiką siekiant sumažinti Strasbūre vykdomoms misijoms 
reikalingų sunkvežimių skaičių ir taip padėti sumažinti Parlamento anglies dioksido 
išmetimo rodiklį;

Su Parlamento nariais ir akredituotais Parlamento narių padėjėjais susiję klausimai

35. pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl papildomų išlaidų, susijusių su balsavimo 
paaiškinimų žodžiu ir vienos minutės kalbos 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 arba iškelti 
klausimus, susijusius su jų rinkėjams rūpimais aspektais, gali naudotis tokiomis 
alternatyvomis kaip balsavimų paaiškinimas raštu, taip pat įvairios viešosios 



PE648.340v01-00 10/12 PR\1199798LT.docx

LT

komunikacijos galimybės; todėl mano, kad, siekiant kuo daugiau sutaupyti, balsavimų 
paaiškinimas žodžiu ir vienos minutės kalbos galėtų būti panaikinti;

36. primena Europos Parlamento narių statuto 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“; ragina generalinį sekretorių ir Biurą visapusiškai laikytis 
Parlamento narių statuto ir kartu su pensijų fondu parengti aiškų planą, pagal kurį 
Parlamentas pripažintų ir prisiimtų savo įsipareigojimus ir atsakomybę už savo narių 
savanorišką pensijų sistemą; pritaria Biuro prašymui pavesti generaliniam sekretoriui 
ištirti būdus, kaip užtikrinti tvarų savanoriško pensijų fondo finansavimą pagal 
Parlamento narių statuto nuostatas ir kartu garantuoti visišką skaidrumą; 

37. pakartoja, kad reikia užtikrinti skaidrumą ir kontrolę, kalbant apie Parlamento narių 
bendrosioms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką;

38. primena Biurui apie savo prašymą, kad būtų imtasi veiksmų ir parengtas techninis 
sprendimas, kad Parlamento nariai galėtų pasinaudoti savo teise balsuoti, kai jie 
naudojasi motinystės, tėvystės ar ligos atostogomis;

39. primena savo su išmokų, mokamų akredituotiems Parlamento narių padėjėjams už jų 
komandiruotes tarp trijų Parlamento darbo vietų, dydžiu susijusį prašymą Biurui, kad jis 
įsikištų ir būtų visapusiškai suderintos išmokų valstybės tarnautojams, kitiems 
tarnautojams ir akredituotiems Parlamento narių padėjėjams sistemos;

40. prašo Biuro pasiūlyti akredituotų Parlamento narių padėjėjų statusą taikyti ir vietos 
padėjėjams, kad būtų galima supaprastinti administravimą;

Kiti klausimai

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

42. 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 iki 2022 m. biudžeto 
procedūros pateikti naujų kovos su priekabiavimu procedūrų vertinimą;

43. 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 
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darbuotojų patirtis;

o

o o

44. patvirtina 2021 finansinių metų sąmatą;

45. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir sąmatą Tarybai ir Komisijai.



PE648.340v01-00 12/12 PR\1199798LT.docx

LT

PRIEDAS. SĄMATOS PROJEKTAS


