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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Parlamento 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos
(2020/2264(BUI))

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 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa2, ir 
bendras deklaracijas, dėl kurių šiuo klausimu susitarė Parlamentas, Taryba ir Komisija3, 
taip pat į susijusias vienašales deklaracijas4,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant 
veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo5,

– 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 sąlygos6,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 14 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 
2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos7,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. lapkričio 12 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl 2021 
finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto8,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl 
antrojo Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto9,

– atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl kovos su seksualiniu 

1 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
2 OL L 433I, 2020 12 22, p. 11.
3 OL C 444I, 2020 12 22.
4 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0357, II priedas.
5 OL L 433I, 2020 12 22, p. 28.
6 OL L 287, 2013 10 29, p. 15.
7 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0123.
8 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0302.
9 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0385.
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priekabiavimu ir prievarta ES10,

– atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 11 d. rezoliuciją dėl bauginimo ir seksualinio 
priekabiavimo darbe, viešosiose erdvėse ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir 
kovos su jais priemonių11,

– atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl lyčių aspekto integravimo Europos 
Parlamente12,

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 15 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Lygybės sąjunga. 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija“ (COM(2020)0152),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Europos Vadovų 
Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Europos žaliasis kursas“ (COM(2019)0640) 2.1.4 dalį „Statyba ir renovacija 
efektyviai vartojant energiją ir išteklius“,

– atsižvelgdamas į EMAS laikotarpio vidurio strategiją iki 2024 m, kurią 2020 m. 
gruodžio 15 d. Briuselyje patvirtino Aplinkos vadybos iniciatyvinis komitetas,

– atsižvelgdamas į tyrimą �„Europos Parlamento anglies dioksido išmetimo rodiklis. 
Anglies dioksido poveikio neutralumo siekis“13,

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 14/2014 „Kaip ES 
institucijos ir įstaigos apskaičiuoja, mažina ir kompensuoja išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį?“14,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (Atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos direktyva), ypač į jos 90 konstatuojamąją dalį ir 27 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl ES pastatų ūkio energijos 
vartojimo efektyvumo potencialo didinimo15,

– atsižvelgdamas į Pastatų energinio naudingumo direktyvą ir Energijos vartojimo 
efektyvumo direktyvą,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Europos Vadovų 
Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Darnaus ir išmanaus judumo strategija. Europos transporto kelias į ateitį“ 
(COM(2020)0789), visų pirma į 9 dalį dėl kolektyvinių kelionių,

– atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus Biurui pateiktą pranešimą dėl Europos 

10 Priimti tekstai, P8_TA(2017)0417.
11 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0331.
12 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0010.
13 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652735/IPOL_STU(2020)652735_EN.pdf
14 OL C 364, 2014 10 15, p. 3.
15 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0227.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652735/IPOL_STU(2020)652735_EN.pdf
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Parlamento 2022 finansinių metų preliminaraus biudžeto sąmatos projekto rengimo,

– atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 8 d. Biuro pagal Europos Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių 25 straipsnio 7 dalį ir 102 straipsnio 1 dalį parengtą preliminarų sąmatos 
projektą,

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 102 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0000/2021),

A. kadangi nuolat didėja Parlamento, kaip vienos iš teisėkūros institucijų, vienos iš 
biudžeto valdymo institucijų, turinčios tikrinimo įgaliojimus, ir Europos demokratiją 
skatinančios institucijos svarba, be kita ko, kai užtikrinamas Europos atsakas į COVID-
19 pandemiją, ir tai dar akivaizdžiau rodo, kad ir toliau reikia užtikrinti Parlamentui 
galimybę naudotis deramomis teisinės srities žiniomis ir finansinius išteklius; kadangi 
Parlamento ir jo narių patikimumas Europos piliečiams priklauso nuo paties Parlamento 
gebėjimo patikimai ir veiksmingai planuoti ir vykdyti savo išlaidas, taip pat atsižvelgti į 
vyraujančias ekonomines realijas;

B. kadangi, remiantis Komisijos žiemos prognoze, BVP sumažėjimas 2020 m. yra 
6,9 proc. ir iki 2023 m. jis nepasieks 2019 m. lygio; kadangi Parlamento patvirtintose 
sąmatose numatytas padidėjimas 2020 m. yra 2,68 proc. ir 2021 m. – 2,54 proc.; 

C. kadangi Parlamento 2022 m. preliminariame sąmatos projekte generalinio sekretoriaus 
pasiūlytas biudžeto padidėjimas yra 3,31 proc.; 

D. kadangi Europos žaliuoju kursu siekiama plataus užmojo klimato tikslų nenumatant 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kompensavimo pasinaudojant 
tarptautiniais kreditais;

E. kadangi numatoma, kad sprendimas dėl P. H. .Spaako pastato ateities bus priimtas 
2021 m., o su tuo sietinas pavojus reputacijai dėl didelio išlaidų padidėjimo krizės 
sąlygomis;

Bendroji informacija

1. primena, kad didžiausia Parlamento biudžeto dalis nustatoma pagal nuostatuose 
numatytus arba sutartinius įsipareigojimus; pažymi, kad 55 proc. biudžeto taikomas 
atlyginimų indeksavimas pagal Tarnybos nuostatus ir Europos Parlamento narių statutą; 
primena, kad atlyginimų indeksavimas, kurį šiuo metu prognozuoja Komisija 2021 m. ir 
2022 m. liepos mėn., yra atitinkamai 2,9 proc. ir 2,5 proc., o tai reiškia 31,9 mln. EUR 
padidėjimą 2022 m.;

2. pažymi, kad 2020 m. Parlamento biudžetas turi būti realistiškas ir tikslus, siekiant 
išvengti biudžeto perviršio; atkreipia dėmesį į nuolat taikomą praktiką – naudotis 
kaupiamaisiais perkėlimais metų pabaigoje siekiant skirti lėšų vykdomiems pastatų 
projektams; pažymi, kad šis metų pabaigoje atliekamas kaupiamasis perkėlimas 
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sistemingai vykdomas pagal tuos pačius skyrius, antraštines dalis ir dažnai būtent pagal 
tas pačias biudžeto eilutes; mano, kad tokia praktika gali būti suvokiama kaip 
suplanuotas pernelyg didelio biudžeto sudarymas;

Ekologiška Parlamento veikla

3. pabrėžia, kad Parlamentas turi pirmauti taikant labiau skaitmeninius, lankstesnius ir 
efektyvesniu energijos vartojimu grindžiamus darbo metodus ir posėdžių praktiką, 
pasimokyti iš patirties, susijusios su COVID-19 pandemija, ir naudotis jau įvykdytų 
investicijų į technologijoms rezultatais; atsižvelgdamas į tai, ragina atlikti išsamią ir 
plataus užmojo peržiūrą, kaip Parlamento nariai, darbuotojai ir pareigūnai vykdo savo 
parlamentinį darbą;

4. palankiai vertina Parlamento aplinkosaugos vadybos sistemos (EMAS) 2024 m. tikslus; 
ragina Parlamentą iš naujo įvertinti savo EMAS tikslą 2022 m. atsižvelgiant į COVID-
19 pandemiją; pakartoja savo raginimą iš dalies pakeisti dabartinį išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo planą siekiant iki 2030 m. užtikrinti anglies dioksido poveikio neutralumą 
naudojant vidaus anglies dioksido kainą;

5. pripažįsta, kad beveik du trečdalius Parlamento anglies dioksido išmetimo rodiklio 
lemia žmonių transportavimas; ragina gerokai sumažinti kelionių, kurių galima išvengti, 
skaičių ir skatinti pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių alternatyvų 
visų likusių kelionių atvejais;

6. ragina išplėsti savanorišką nuotolinį darbą, kad nuotoliniu būdu būtų dirbama daugiau 
dienų ir atliekama daugiau funkcijų; ragina teikti pirmenybę mišriems arba visiškai 
nuotoliniams renginiams ir posėdžiams, apimant vertimo žodžiu ir nuotolinio vertimo 
žodžiu paslaugas, kai tik tai įmanoma; ragina iki 2022 m. pabaigos persvarstyti 
komandiruočių taisykles, kad būtų užtikrintas tinkamas poreikiais grindžiamas 
patvirtinimas, specialus leidimo visoms komandiruotėms pagrindimas, reikalavimai dėl 
mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių transporto rūšių ir taršiausių transporto 
rūšių nenaudojimo; tikisi, kad visų oficialių delegacijų vizitų atveju prieš ir po 
komandiruotės bus organizuojami visiškai nuotoliniai informaciniai susitikimai, ir tai 
bus leidimo suteikimo sąlyga, ir kad bus ribojami leidimai delegacijoms – jie bus 
teikiami tik nuo 2022 m. įgaliojamoms delegacijoms;

7. ragina EP narius naudoti mažo anglies dioksido kiekio transporto alternatyvas; 
pakartoja savo raginimą persvarstyti Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisykles, 
kad keliaujant Sąjungoje būtų kompensuojamos lanksčios ekonominės klasės lėktuvų 
bilietų kainos, išskyrus skrydžius su numatytuoju sustojimu arba ilgesnius nei keturių 
valandų trukmės skrydžius;

8. ragina skatinti naudotis dviračiais ir gerinti atitinkamą infrastruktūrą glaudžiai 
bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis; ragina iki 2022 m. sukurti sistemą, 
pagal kurią būtų subsidijuojami viešojo transporto bilietai darbuotojams ir automobilių 
stovėjimo aikštelės vinjetės, nesuteikiant teisės į abu dalykus vienu metu; tikisi, kad 
tarnybiniai automobiliai bus naudojami asmenims vežti iš vienos darbo vietos į kitą;

9. tikisi, kad visos lankytojų grupės bus informuojamos apie jų transporto poveikį aplinkai 
ir kad 2022 m. bus sukurta mažėjančio kelionės išlaidų kompensavimo sistema, 
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grindžiama poveikiu aplinkai;

10. ragina nebeatnaujinti šildymo iškastiniu kuru įrenginių ir 2022 m. priimti iškastinio 
kuro laipsniško atsisakymo veiksmų planą, kuriame būtų nustatyti konkretūs etapai; 
tikisi, kad iki 2023 m. Briuselyje bus instaliuota moderniausia ant stogo montuojama 
fotovoltinė įranga siekiant maksimaliai pasinaudoti šiuo potencialu; kartu ragina kilmės 
garantijomis pagrįstus viešuosius pirkimus palaipsniui pakeisti pereinant prie vietos 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių;

11. tikisi, kad visiems investavimo ir valdymo sprendimams bus taikomas principas 
„svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ ir žiedinės ekonomikos principai; 
ragina visapusiškai užtikrinti, kad Parlamente nebūtų naudojamas vienkartinis plastikas;

12. primena, kad Parlamentas didele balsų dauguma pritarė vienai būstinei, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas Sąjungos mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimas ir kad 
Parlamentas prisiimtų institucinę atsakomybę mažinti savo anglies dioksido išmetimo 
rodiklį; primena, kad reikia rasti sprendimus siekiant optimizuoti parlamentinį 
institucinį darbą, finansines išlaidas ir anglies dioksido išmetimo rodiklį;

13. primena, kad konkurso sąlygos turėtų apimti ne tik geriausios kainos principą, bet ir 
aplinkos, socialinius ir lyčių aspektus; palankiai vertina tai, kad išplėsti Žaliųjų viešųjų 
pirkimų pagalbos tarnybos įgaliojimai, ir ragina įpareigoti konsultuotis su Žaliųjų 
viešųjų pirkimų pagalbos tarnyba dėl viešųjų pirkimų, jei jų vertė viršija 15 000 EUR; 
tikisi, kad Biuras iki 2022 m. patvirtins tvarumo ataskaitų teikimo sistemą;

Skaidrumas ir atskaitomybė

14. apgailestauja, kad Biuras atsisako įgyvendinti plenariniame posėdyje ne kartą išreikštą 
valią reformuoti bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką ir taip aktyviai užkerta 
kelią tam, kad Sąjungos mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami užtikrinant didesnį 
skaidrumą ir atskaitingumą; prašo Biuro nedelsiant iš dalies pakeisti bendroms 
išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką reglamentuojančias taisykles;

15. apgailestauja dėl to, kad Biuras atsisako įgyvendinti plenariniame posėdyje ne kartą 
išreikštą valią, kad visiems darbuotojams ir Parlamento nariams būtų surengti privalomi 
kovos su priekabiavimu mokymai; reikalauja, kad Biuras nedelsdamas įgyvendintų 
plenarinio posėdžio sprendimus; 

16. apgailestauja dėl to, kad Biuras atsisako įgyvendinti plenariniame posėdyje ne kartą 
išreikštą valią, kad tokio paties lygio apsauga būtų suteikta informatoriams 
akredituotiems Parlamento narių padėjėjams, kaip ir priekabiavimo aukomis tapusiems 
akredituotiems Parlamento narių padėjėjams; reikalauja, kad Biuras nedelsdamas 
įgyvendintų plenarinio posėdžio sprendimus;

17. tikisi, kad ateityje Biuras aktyviai informuos narius apie atitinkamų plenarinių posėdžių 
sprendimų įgyvendinimą;

Lyčių aspektai 

18. ragina, kad ateityje rengiant preliminarų sąmatos projektą būtų remiamasi biudžeto 
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sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą analize, paisant Sąjungos įsipareigojimo 
užtikrinti biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą; ragina sukurti specialią 
apskaitos sistemą, kurioje atsižvelgiama į lyčių aspektą ir pateikiamas Parlamento narių, 
darbuotojų ir ekspertų išlaidų duomenų skirstymas pagal lytį;

19. ragina patvirtinti viešųjų pirkimų atsižvelgiant į lyčių aspektą vertinimo ir stebėsenos 
kriterijus, remiantis lygių galimybių visose Parlamento konkursų specifikacijose 
skatinimu;

Skaitmeninė infrastruktūra

20. remia investicijas į skaitmeninę infrastruktūrą; pabrėžia, kad IRT turi būti grindžiamos 
saugios ir atvirojo kodo programinės įrangos sprendimais, kad būtų užtikrinta tvirta 
duomenų valdymo kontrolė ir laisvė kurti taikomąsias programas;

21. primena apie informacijos saugumui ir privatumui kylančią rizika naudojant nuo 
trečiųjų šalių priklausomus sprendimus, skirtus keitimuisi neskelbtinais duomenimis; 
primygtinai pabrėžia, kad naudotojams turėtų būti suteikta galimybė Parlamento 
prietaisuose naudoti atvirojo kodo programinę įrangą ir kad būtini decentralizuoti, 
atvirųjų šaltinių sprendimai, skirti virtualiems posėdžiams ir tikralaikiams pokalbiams; 
pabrėžia, kad reikia tinkamai mokyti naudotojus, ypatingą dėmesį skiriant kibernetiniam 
saugumui;

22. prašo, kad Parlamentas, vykdydamas programinės įrangos ir skaitmeninės 
infrastruktūros, įskaitant debesijos sprendimus, viešuosius pirkimus, vengtų susaistymo 
su pardavėju dėl perkeliamumo ir sąveikumo reikalavimų, naudotų atvirojo kodo 
programinę įrangą ir rezervuotų galimybes viešuosiuose pirkimuose dalyvauti MVĮ ir 
startuoliams;

23. mano, kad Parlamento naudojamas dirbtinis intelektas turėtų būti platinamas kaip 
atvirasis šaltinis pagal viešųjų pirkimų procedūrą ir kad programinės įrangos 
dokumentacija ir algoritmai turėtų būti prieinami, kad būtų galima peržiūrėti, kaip 
dirbtinio intelekto sistema padarė tam tikrą išvadą;

Bendradarbiavimas su piliečiais

24. pabrėžia, kad Parlamentas yra vienintelė visuotinai renkama Sąjungos institucija; mano, 
kad svarbu piliečiams suteikti galimybę geriau suprasti Parlamento veiklą; ragina 
naudoti daugiau skaitmeninių priemonių, kad būtų galima tiesiogiai bendrauti su 
piliečiais;

25. pritaria centrų „Europa Experience“ kūrimui visose valstybėse narėse; supranta, kad dėl 
COVID-19 pandemijos esama vėlavimų, ir prašo atnaujinti tvarkaraštį, kad būtų galima 
tinkamai pasirinkti atitinkamus pastatus; tikisi, kad ilgalaikis centrų „Europa 
Experience“ poveikis biudžetui, kalbant apie einamąsias išlaidas, bus pristatytas prieš 
priimant 2022 m. biudžetą;

26. pripažįsta lankytojų grupių svarbą; ragina apriboti išmokų lankytojams didinimą likusiu 
kadencijos laikotarpiu, kad jos neviršytų to, kas praktiškai įmanoma;
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Pastatų projektai

27. tikisi skaidresnio ir išsamesnio su pastatų politika susijusio planavimo ir sprendimų 
priėmimo, įskaitant išankstinę informaciją; pakartoja savo raginimą persvarstyti 
Parlamento patalpų poreikius atsižvelgiant į numatomą nuotolinio darbo padidėjimą ir 
pritaikyti ilgalaikę pastatų strategiją; 

28. prašo Biuro paskelbti savo sprendimą dėl P. H. Spaako pastato, įskaitant išsamų išlaidų 
paskirstymą ir patvirtinamuosius dokumentus; atkreipia dėmesį į tai, kad tuo metu, kai 
atliekami renovacijos darbai, P. H. Spaako pastatu naudotis negalima, ir ragina 
optimizuoti erdves, kurias jau galima naudoti, atsižvelgiant į Parlamento poreikius; 

Kiti klausimai

29. pabrėžia, kad dėl valymo ir maitinimo paslaugų subrangos žmonės, daugiausia moterys, 
atsiduria itin pažeidžiamoje padėtyje; ragina nuo 2022 m. vykdyti laipsnišką valymo ir 
maitinimo paslaugas teikiančių darbuotojų internalizavimą;

30. ragina Politinių partijų ir fondų instituciją laiku teikti skaidrias metines ataskaitas;

o

o o

31. patvirtina 2022 finansinių metų sąmatą;

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