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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo taikymo gairių parengimo
(2021/2071(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo1 
(toliau – Reglamentas),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos, Tarpinstitucinio susitarimo, ES ekonomikos gaivinimo priemonės 
ir Reglamento dėl teisinės valstybės principo2,

– atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 25 d. rezoliuciją dėl Reglamento (ES, Euratomas) 
2020/2092 taikymo (teisinės valstybės sąlygų mechanizmas)3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto svarstymus 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

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

A. kadangi Reglamentas įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d. ir nuo tos dienos privalomas visas ir 
tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse;

B. kadangi Komisija paskelbė, kad ji parengs Reglamento taikymo gaires;

1. atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimą parengti Reglamento taikymo gaires; dar kartą 
pakartoja savo nuomonę, kad Reglamento tekstas yra aiškus ir kad jį taikant nereikia 
jokio papildomo aiškinimo;

2. pabrėžia, kad gairės nėra teisiškai privalomos; pažymi, kad Komisija nukrypsta nuo 
įprastos praktikos rengti teisės akto taikymo gaires tik tais atvejais, kai per tam tikrą 
laikotarpį faktiškai įgyvendinant teisės aktą paaiškėja, kad gairių reikia;

3. primena, kad gairės negali pakeisti, išplėsti ar susiaurinti Reglamento teksto; pabrėžia, 
kad, siekiant papildomos naudos, gairėse turi būti paaiškinta, kaip Reglamento teisinės 
nuostatos bus taikomos praktiškai, ir todėl turi būti nustatyta procedūra, apibrėžtys ir 
metodika, kurią taikys Komisija;

1 OL L 433I, 2020 12 22, p. 1.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0360.
3 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0103.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0001.01.ENG
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4. primygtinai ragina Komisiją stengtis nebeatidėlioti Reglamento taikymo ir skubiai bei 
išsamiai išnagrinėti visus galimus teisinės valstybės principų pažeidimus valstybėse 
narėse, kurie pakankamai tiesiogiai kenkia arba esama rimto pavojaus, kad pakenks 
patikimam Sąjungos biudžeto finansų valdymui ar Sąjungos finansinių interesų 
apsaugai; pakartoja, kad padėtis kai kuriose valstybėse narėse jau yra pagrindas 
nedelsiant atlikti tyrimą pagal šį Reglamentą;

5. prašo Komisijos kas ketvirtį arba kas pusmetį pranešti Parlamentui apie naujus ir 
tebenagrinėjamus atvejus, kuo greičiau pradedant tirti pirmuosius atvejus;

Teisinės valstybės principų pažeidimai

6. pabrėžia, kad Reglamentas taikomas tiek atskiriems teisinės valstybės principų 
pažeidimams, tiek sisteminiams pažeidimams, kurie plačiai paplitę arba padaromi dėl 
pasikartojančios valdžios institucijų praktikos ar neveikimo, arba dėl tokių valdžios 
institucijų patvirtintų bendro pobūdžio priemonių;

7. atkreipia ypatingą dėmesį į Reglamento 3 straipsnyje nustatytų teisinės valstybės 
principų pažeidimų požymių sąrašą; ragina Komisiją ištirti galimus į šį sąrašą įtrauktus 
pažeidimus valstybėse narėse, kartu atkreipiant dėmesį į tai, kad gali būti svarbūs ir kiti 
valdžios institucijų veiksmai ar neveikimas;

8. primena, kad, siekdama nustatyti teisinės valstybės principų pažeidimus, Komisija turi 
atlikti objektyvų, nešališką, teisingą ir išsamų kokybinį vertinimą, atsižvelgdama į 
atitinkamą informaciją iš turimų šaltinių ir pripažintų institucijų;

9. primena, kad priemonių pagal Reglamentą imamasi tais atvejais, kai nustatoma, kad 
teisinės valstybės principų pažeidimai valstybėje narėje daro pakankamai tiesioginį 
neigiamą poveikį patikimam Sąjungos biudžeto finansų valdymui ar Sąjungos 
finansinių interesų apsaugai arba kelia didelę riziką, kad toks poveikis bus daromas; 
pabrėžia, kad tai reiškia, jog Komisija, siekdama apsaugoti Sąjungos išlaidas dar prieš 
atliekant faktinius mokėjimus, turi vadovautis visapusišku, proaktyviu ir rizika 
grindžiamu požiūriu;

Sąjungos biudžeto apsauga

10. pabrėžia, kad yra aiškus ryšys tarp teisinės valstybės principo laikymosi ir veiksmingo 
Sąjungos biudžeto vykdymo vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais, t. y. 
ekonomiškumo, veiksmingumo ir efektyvumo principais;

11. primena, kad Reglamente numatytos priemonės yra būtinos visų pirma tais atvejais, kai 
kitos konkretiems sektoriams skirtuose arba finansų srities teisės aktuose nustatytos 
procedūros nesudarytų sąlygų veiksmingiau apsaugoti Sąjungos biudžeto; pabrėžia, kad 
tai nereiškia, jog Reglamentas turi būti laikomas kraštutine priemone, o tai, kad 
Komisija gali taikyti įvairias Sąjungos finansinių interesų apsaugos procedūras, kurios 
pasirenkamos kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į jų veiksmingumą ir 
efektyvumą;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad Reglamentas apima visus Sąjungos fondus ir taikomas 
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sisteminiams pažeidimams, taip pat didelės rizikos Sąjungos biudžeto patikimo finansų 
valdymo arba Sąjungos finansinių interesų apsaugos atvejais, kuriuos gali būti sunku 
pašalinti taikant kitas Sąjungos procedūras, kurios taikomos tik konkrečioms išlaidų 
programoms ir yra susijusios su jau padarytu poveikiu biudžetui;

13. pabrėžia, kad sisteminiai pažeidimai, pvz., tie, kurie daro neigiamą poveikį teisingumo 
sistemos veikimui, teisėjų nepriklausomumui arba valdžios institucijų neutralumui, 
apskritai turi aiškų ir tiesioginį poveikį tinkamam Sąjungos lėšų valdymui, 
panaudojimui ir kontrolei;

Priemonių priėmimas

14. primena, kad Reglamento 6 straipsnyje nustatyti visi etapai ir tikslus priemonių 
priėmimo pagal šį Reglamentą tvarkaraštis; pabrėžia, kad taikant priemonių priėmimo ir 
panaikinimo procedūrą atsižvelgiama į objektyvumo, nediskriminavimo ir vienodo 
požiūrio į valstybes nares principus ir ji turi būti vykdoma laikantis nešališko ir 
įrodymais grindžiamo požiūrio;

15. primena, kad, remdamasi bet kokiu Komisijos pasiūlymu, Taryba yra įsipareigojusi per 
vieną mėnesį (šis laikotarpis išimties tvarka gali būti pratęstas ne daugiau kaip dviem 
papildomais mėnesiais) priimti atitinkamas priemones;

16. primena, kad priemonės, kurių imamasi pagal šį Reglamentą, turėtų būti proporcingos 
faktinio ar galimo poveikio patikimam Sąjungos biudžeto finansų valdymui arba 
Sąjungos finansiniams interesams požiūriu, atsižvelgiant į teisinės valstybės principų 
pažeidimų pobūdį, trukmę, sunkumą ir mastą; mano, kad apskritai šio poveikio 
rimtumas atspindės pažeidimų rimtumą;

Galutiniai gavėjai ir naudos gavėjai

17. primena, kad, jei sprendime, kuriuo patvirtinamos priemonės, nenurodyta kitaip, 
atitinkamų priemonių skyrimas pagal Reglamentą nedaro poveikio valstybių narių 
įsipareigojimams galutiniams naudos gavėjams ar naudos gavėjams, įskaitant pareigą 
atlikti mokėjimus;

18. ragina Komisiją įgyvendinti Reglamento 5 straipsnio 4 dalį ir skubiai sukurti interneto 
svetainę arba interneto portalą, kuriame būtų teikiama informacija ir gairės galutiniams 
gavėjams ar naudos gavėjams ir jiems būtų suteiktos tinkamos priemonės, kad jie galėtų 
informuoti Komisiją apie bet kokį teisinio įsipareigojimo atlikti tolesnius mokėjimus 
pažeidimą priėmus priemones pagal šį Reglamentą, pvz., pateikta paprasta ir 
struktūrizuota skundo forma;

19. pabrėžia, kad taikant pasidalijamąjį valdymą priemonės pagal Reglamentą negali būti 
laikomos darančiomis poveikį galimybei finansuoti naudos gavėjams skirtus 
mokėjimus; taip pat primena, kad valstybės narės, kurioms taikomos atitinkamos 
priemonės, turi reguliariai teikti Komisijai ataskaitas apie tai, kaip jos laikosi savo 
pareigų galutinių gavėjų ar naudos gavėjų atžvilgiu;

20. ragina Komisiją išanalizuoti visą turimą informaciją ir dėti visas pastangas siekiant 
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užtikrinti, kad bet kokia suma, kurią turi sumokėti valdžios institucijos arba valstybės 
narės, būtų faktiškai išmokėta galutiniams gavėjams arba naudos gavėjams, o tai gali 
reikšti, kad reikia susigrąžinti išmokėtas išmokas arba atlikti finansines pataisas 
sumažinant Sąjungos paramą programoms pagal konkretiems sektoriams taikomas ir 
finansines taisykles;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


