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Gerb. J. Van Overtveldtai,

Biudžeto kontrolės (CONT) komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą rengiant Europos 
Parlamento 2021 m. biudžetinės procedūros gaires atsižvelgti į toliau pateikiamus 
susirūpinimą keliančius klausimus.

Neįvykdyti įsipareigojimai (RAL)

1. CONT komitetas yra susirūpinęs dėl to, kad:

– 2018 m. neįvykdyti įsipareigojimai (RAL) toliau didėjo ir 2018 m. pabaigoje pasiekė 
281,2 mlrd. EUR (palyginti su 267,3 mlrd. EUR 2017 m.) ir per pastaruosius septynerius 
metus nuo 2011 m. (atitinkamų ankstesnės DFP metų) jie padidėjo 36 % (73,7 mlrd. 
EUR);

– remiantis Komisijos ilgalaike prognoze, neįvykdyti įsipareigojimai iki 2023 m. pasieks 
313,8 mlrd. EUR;

2. CONT komitetas ragina Komisiją toliau gerinti savo finansines prognozes ir padėti šalims 
rasti tinkamų finansuoti projektų, kurie turi aiškią Europos pridėtinę vertę;

3. CONT komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad rizika, jog mokėjimų asignavimai bus 
nepakankami, yra dar didesnė, atsižvelgiant į tai, kad ESI fondų įgyvendinimas vėluoja 
dar labiau nei ankstesnėje DFP; taigi atkreipia dėmesį į tai, kad devynių iš 13-os valstybių 
narių, kurios įstojo į Sąjungą nuo 2004 m., neįvykdyti įsipareigojimai sudaro daugiau 
kaip 15 % jų metinių valdžios sektoriaus išlaidų; jei nebus pakankamai mokėjimų 
asignavimų visoms sumoms padengti, tai gali sukelti rimtų finansinių ir politinių 
problemų tiek šiose šalyse, tiek Sąjungoje;
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4. CONT komitetas ragina Komisiją imtis priemonių, siekiant išvengti nereikalingo 
spaudimo mokėjimų asignavimų lygiui pirmaisiais 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpio DFP metais; CONT komitetas ragina biudžeto valdymo instituciją:

 numatyti tinkamos kitoje DFP numatytų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų 
pusiausvyros užtikrinimą padidinant mokėjimų asignavimus, pakeičiant 
įsipareigojimų taisykles arba sumažinant įsipareigojimų asignavimus;

 tai darant atsižvelgti į galimybę, kad 2021 ir 2022 m. mokėjimų prašymų suma 
bus didelė, ir į tai, kad nepanaudoti mokėjimų asignavimai negali būti perkelti į 
kitą DFP;

 stiprinti valstybių narių administracinius pajėgumus, kad būtų galima laiku 
įgyvendinti programas; atsižvelgdamas į tai pakartoja, kad Komisija turi teikti 
didesnę techninę pagalbą valstybėms narėms siekiant užtikrinti, kad programos 
būtų įgyvendinamos laikantis nustatytų terminų ir teisinių reikalavimų;

 panaikinti „n + 3“ taisyklę, atsižvelgiant į jo prašymą, pateiktą Europos Komisijos 
2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje; pabrėžia, kad 2021–
2027 m. programavimo laikotarpiu reikia sumažinti automatinį įsipareigojimų 
panaikinimą iki n + 2, siekiant pastūmėti valstybes nares sparčiai įgyvendinti 
programas;

 siekti supaprastinti finansavimo paraiškas, valdymą ir palengvinti ataskaitų 
teikimą programų viduje; pabrėžia, kad perteklinis reglamentavimas ir procedūros 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis trukdo siekti politikos tikslų ir 
didina vadinamojo perteklinio reglamentavimo (angl. goldplating) riziką; 
pabrėžia, kad tokia papildoma administracinė našta yra nereikalingas klaidų 
šaltinis;

 tvarkingai pradėti įgyvendinti naująją daugiametę finansinę programą (DFP) ir 
2021 m. įgyvendinti einamąsias ir naujas programas; atsižvelgdamas į tai, kad 
valstybės narės ir Parlamentas vis dar nesutaria dėl naujosios DFP taikymo srities, 
CONT komitetas ragina Komisiją pateikti nenumatytų atvejų planą, kuris apimtų 
2021 m. biudžetą ir kuriuo būtų pratęstos pagal dabartinę DFP vykdomos 
programos, siekiant užtikrinti planavimo patikimumą ir ES biudžeto tvarką;

Lėšų įsisavinimas pagal grafiką

5. CONT komitetas yra susirūpinęs dėl to, kad struktūrinių fondų įgyvendinimas vėluoja ir 
padėtis yra dar blogesnė nei ankstesnio programavimo laikotarpio panašiu laiku: šiuo 
metu vidutinis lėšų panaudojimo lygis yra mažesnis nei 40 %, o panašiu metu 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu jis buvo mažesnis nei 60 %;
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6. CONT komitetas ragina Komisiją pateikti ataskaitą apie bendrą mokėjimų pagal 
dabartinę DFP, kurie dėl „n + 3“ taisyklės yra iš anksto planuojami iki 2022/2023 m., 
sumą (senosios DFP programos, trunkančios iki naujosios DFP vidurio);

7. CONT komitetas ragina Komisiją ir atitinkamas valstybes nares 2020 m. pirmąjį pusmetį 
parengti veiksmų planą, kuriuo būtų paspartintas ESI fondų įgyvendinimas dabartiniu 
programavimo laikotarpiu, numatant aiškias paskatas veiksmingai panaudoti turimas 
lėšas;

Interesų konfliktai

8. CONT komitetas atkreipia dėmesį į 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsigaliojusio Finansinio 
reglamento 61 straipsnį; šiuo straipsniu išplečiama interesų konfliktų apibrėžtis; CONT 
komitetas ragina Komisiją, kaip Sutarčių sergėtoją, kovoti su visų formų interesų 
konfliktais ir reguliariai vertinti prevencines priemones, kurių ėmėsi valstybės narės, kad 
jų išvengtų; 

9. CONT komitetas ragina Komisiją pasiūlyti bendras gaires, kaip būtų galima išvengti 
interesų konfliktų, darančių poveikį aukšto lygio politikams; be to, CONT komitetas 
ragina teisėkūros procese kartu dalyvaujančią instituciją priimti bendrus etikos standartus, 
taikomus visiems su interesų konfliktais susijusiems klausimams, ir ragina Komisiją 
skatinti geriausios praktikos sklaidą tarp valstybių narių; CONT komitetas pabrėžia, kad 
atsižvelgiant į kai kuriose valstybėse narėse esamas problemas, susijusias su interesų 
konfliktu skirstant Sąjungos lėšas pagal pasidalijamojo valdymo principą, nepriimtina, 
kad kai kurie Europos Vadovų Tarybos nariai, tam tikri nacionalinių vyriausybių nariai 
ir pareigūnai priimtų sprendimus dėl ES subsidijų, kuriomis gali pasinaudoti patys, jų 
šeimos nariai arba oligarchų struktūros, paskirstymo ir valdymo;

Europos prokuratūra

10. CONT komitetas pabrėžia, kad Europos prokuratūros įsteigimas reiškia kokybinį šuolį 
Sąjungos finansinių interesų apsaugos srityje; 

11. CONT komitetas kritiškai vertina nepakankamą Europos prokuratūros finansavimą ir 
nepakankamą darbuotojų skaičių, Komisijos numatytą kūrimo etape; CONT komitetas 
pabrėžia, kad Europos prokuratūrai gali tekti išnagrinėti iki 3 000 bylų per metus ir kad 
tam reikės bent 76 papildomų etatų ir 8 mln. EUR, kad ji pradėtų veikti visu pajėgumu 
iki 2020 m. pabaigos; CONT komitetas primygtinai ragina Komisiją pateikti taisomojo 
biudžeto projektą; CONT komitetas pabrėžia, kad bet koks Europos prokuratūrai 
skiriamo biudžeto ar etatų skaičiaus padidinimas negali būti vykdomas OLAF ar 
Eurojusto atitinkamų biudžetų ir etatų planų sąskaita; ypač nepritaria OLAF etatų plane 
numatytam 45 etatų sumažinimui; pabrėžia, kad OLAF jau dabar kenčia dėl 
nepakankamo finansavimo ir darbuotojų trūkumo ir kad daugiau OLAF išteklių perkėlus 
Europos prokuratūrai galėtų padidėti rizika, kad ES lėšos ir toliau bus naudojamos 
netinkamai; pabrėžia, kad dėl to galėtų sumažėti ES tradiciniai nuosavi ištekliai ir padidėti 
tarpvalstybinis sukčiavimas PVM ir muitais, taigi gali būti daromas neigiamas poveikis 
ES pajamoms; 

12. atkreipia dėmesį į tai, kad Eurojustas jau susidūrė su sunkumais tarptautinio 
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bendradarbiavimo srityje, ypač tarpvalstybinio nusikalstamumo srityje dėl netinkamos 
įrangos; mano, kad nepriimtina stiprinti Europos prokuratūrą Eurojusto sąskaita; ragina 
Komisiją užtikrinti tinkamą šių organizacijų finansavimą; pabrėžia, kad Europos 
prokuratūra, OLAF, Europolas ir Eurojustas visi yra itin svarbūs kovojant su 
tarpvalstybiniu sukčiavimu PVM ir muitų srityje ir užkertant kelią netinkamam ES lėšų 
naudojimui;

13. CONT komitetas apgailestauja, kad srityse, kuriose padaryta nedidelių klaidų, šiuo metu 
taikomi griežti ir plataus masto kontrolės mechanizmai, o tarpvalstybiniais atvejais 
skiriama gerokai mažiau finansinių išteklių ir darbuotojų; atkreipia dėmesį į akivaizdžiai 
neigiamas pasekmes pajamų surinkimui, darančias žalą ES, o kartu ir valstybėms narėms;

14. CONT komitetas pažymi, kad pagal Europos prokuratūros reglamento 3 straipsnį 
Europos prokuratūra yra įsteigta kaip Europos Sąjungos institucinis organas, o 2020 m. 
biudžete Europos prokuratūra pristatoma kaip agentūra išlaidų kategorijoje „Komisija“; 
CONT komitetas yra susirūpinęs, kad tokia padėtis tinkamai neužtikrina reikiamo 
Europos prokuratūros nepriklausomumo, ir ragina Komisiją pateikti Europos 
prokuratūros kaip nepriklausomo organo biudžetą būsimoje 7 išlaidų kategorijoje 
(Administravimas) kartu su kitomis įstaigomis ir institucijomis, o ne būsimoje 2 išlaidų 
kategorijoje (Komisija) su teisingumo ir vidaus reikalų srities agentūromis. 

Pagarbiai

Monika Hohlmeier
CONT komiteto pirmininkė ir pranešėja Komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimu


