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2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės 

institucija (EBA)  

1. 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos bankininkystės 

institucijos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2014/2120(DEC)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos bankininkystės institucijos 2013 finansinių metų galutines 

metines finansines ataskaitas, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos bankininkystės institucijos 2013 

finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymais1, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2, 

– atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

Institucija įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 

Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio 

reglamento3, 

– 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. 1605/20024, 

ypač į jo 208 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos 

                                                 
1  OL C 442, 2014 12 10, p. 112. 
2  OL C 442, 2014 12 10, p. 112. 
3  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. 
4  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 



 

 

bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir 

panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB1, ypač į jo 64 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 

Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 

reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 

taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje2, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 

Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 

straipsnyje3, ypač į jo 108 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų 

politikos komiteto nuomonę (A8–0072/2015), 

1. patvirtina Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, kad Institucijos 

2013 finansinių metų biudžetas įvykdytas; 

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 

Europos bankininkystės institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir 

Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje (L serijoje). 

                                                 
1  OL L 331, 2010 12 15, p. 12. 
2  OL L 357, 2002 12 31, p. 72. 
3  OL L 328, 2013 12 7, p. 42. 



 

 

2. 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos bankininkystės 

institucijos 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2014/2120(DEC)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos bankininkystės institucijos 2013 finansinių metų galutines 

metines finansines ataskaitas, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos bankininkystės institucijos 2013 

finansinių metų metinių finansinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymais1, 

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 

straipsnį pateiktą 2013 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 

operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2, 

– atsižvelgdamas į Tarybos 2015 m. vasario 17 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 

Institucija įvykdė 2013 finansinių metų biudžetą (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 

Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio 

reglamento3, 

– 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. 1605/20024, 

ypač į jo 208 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos 

bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir 

panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB5, ypač į jo 64 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 

Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 

reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 

taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje6, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 

Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 

straipsnyje7, ypač į jo 108 straipsnį, 

                                                 
1  OL C 442, 2014 12 10, p. 112. 
2  OL C 442, 2014 12 10, p. 112. 
3  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. 
4  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 
5  OL L 331, 2010 12 15, p. 12. 
6  OL L 357, 2002 12 31, p. 72. 
7  OL L 328, 2013 12 7, p. 42. 



 

 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų 

politikos komiteto nuomonę (A8–0072/2015), 

1. pažymi, kad Europos bankininkystės institucijos galutinėse metinėse ataskaitose buvo 

pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys; 

2. pritaria Europos bankininkystės institucijos 2013 finansinių metų sąskaitų uždarymui; 

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos bankininkystės institucijos 

vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis 

būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje). 



 

 

3. 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, 

sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos bankininkystės institucijos 2013 

finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2014/2120(DEC)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos bankininkystės institucijos 2013 

finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų 

politikos komiteto nuomonę (A8–0072/2015), 

A. kadangi, remiantis Europos bankininkystės institucijos (toliau – Institucija) finansinėmis 

ataskaitomis, jos galutinis 2013 finansinių metų biudžetas buvo 25 967 360 EUR, t. y. 

25,16 proc. didesnis, palyginti su 2012 m., nes ši Institucija yra neseniai įsteigta; 

B. kadangi, remiantis finansinėmis ataskaitomis, bendras Sąjungos įnašas į Institucijos 

2013 m. biudžetą siekė 10 386 944 EUR, t. y. buvo 25,16 proc. didesnis nei 2012 m.; 

C. kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2013 finansinių metų Europos 

bankininkystės institucijos metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) 

nurodė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Institucijos metinės finansinės 

ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos; 

D. kadangi Institucijos užduotis yra prisidėti rengiant aukštos kokybės bendruosius 

reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką ir padėti nuosekliai taikyti privalomus 

Sąjungos teisės aktus, skatinti kompetentingas institucijas perduoti viena kitai užduotis 

ir pareigas ir padėti joms tą daryti, stebėti ir vertinti rinkos pokyčius savo kompetencijos 

srityje ir stiprinti indėlininkų ir investuotojų apsaugą; 

Tolesni veiksmai, susiję su 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu 

1. pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog dėl septynių 2012 m. Audito Rūmų 

ataskaitoje pateiktų pastabų imtasi taisomųjų veiksmų ir penkios pastabos dabar 

pažymėtos žyma „užbaigta“, viena – „vykdoma“ ir viena – žyma „netaikoma“;  

2. remdamasis Institucijos suteikta informacija patvirtina, kad: 

– į Institucijos daugiametį personalo politikos planą, kaip metinės biudžeto 

procedūros dalis, atsižvelgiant į didelius mokyklų mokesčius Institucijos buveinės 

vietoje ir siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visiems savo darbuotojams, įtraukta 

papildoma mokymosi pašalpa ir kad Institucija pasirašė tiesiogines sutartis su 

mokyklomis, kad nustatyto dydžio mokesčiai už mokslą būtų sumokėti tiesiogiai; 

– remiantis Institucijos svarbiausių suinteresuotųjų šalių apklausa parengta 

komunikacijos strategija siekiant supaprastinti esamas Institucijos interneto 

svetainės skiltis ir sukurti naują turinį, kad ne vien specialistai galėtų susipažinti 

su lengvai suprantama informacija; be to, pažymi, kad interneto svetainėje buvo 

sukurta vartotojų kertelė, kurioje pateikta lengvai suprantama informacija apie tai, 

kaip pateikti skundus dėl finansų įstaigų, taip pat pateikiamos bendro pobūdžio 



 

 

konsultacijos asmeninių finansų klausimais; 

– visos IT sistemos integruotos į Institucijos duomenų centrą, išskyrus santykinai 

mažą IT priemonę, skirtą priežiūros kolegijoms, ir kad baigus užsakomųjų 

paslaugų atsisakymo procedūrą visiškai sumažinta rizika, kuri buvo iškilusi dėl 

ribotos Institucijos IT sistemų kontrolės ir priežiūros; 

Biudžeto ir finansų valdymas 

3. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų ataskaitoje pateiktą išvadą, kad bendras Institucijos 

įsipareigotų asignavimų lygis siekė 90 proc. (2012 m. – 89 proc.); pažymi, kad 

įsipareigotų asignavimų lygis buvo įvairus – I antraštinės dalies (išlaidos darbuotojams) 

atveju jis sudarė 87 proc., II antraštinės dalies (administracinės išlaidos) atveju – 

98 proc., o III antraštinės dalies (veiklos išlaidos) atveju – 92 proc.; 

4. nurodo, kad Teisingumo Teismo sprendimas neindeksuoti darbuotojų atlyginimo 

laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 30 d. neigiamai paveikė I 

antraštinės dalies įsipareigotų asignavimų lygį, kuris sudarė 1 800 000 EUR; 

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį 

5. remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad Institucijai pavyko gerokai sumažinti 

bendrą į kitą laikotarpį perkeltų įsipareigotų asignavimų lygį – nuo 6 547 808 EUR 

2012 m. (36 proc.) iki 3 876 564 EUR 2013 m. (17 proc.); 

6. nerimauja dėl to, kad II antraštinės dalies perkėlimų į kitą laikotarpį (1 974 511 EUR 

arba 35 proc.) ir III antraštinės dalies perkėlimų į kitą laikotarpį (1 651 203 arba 

36 proc.) lygis buvo pakankamai aukštas, taip įvyko daugiausia dėl to, kad buvo 

planuojama pirkti IT infrastruktūrą ir IT paslaugas, dėl kurių, kaip planuota, 2013 m. 

gruodžio mėn. sudarytos sutartys, o atitinkamos paslaugos suteiktos 2014 m.; 

Perkėlimai 

7. pažymi, kad, remiantis Institucijos metine veiklos ataskaita bei Audito Rūmų ataskaita, 

lėšų perkėlimo lygis ir pobūdis 2013 m. ir toliau atitiko Institucijos finansines taisykles; 

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros 

8. pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje nepateikė jokių pastabų dėl Institucijos 

viešųjų pirkimų procedūrų; 

9. remdamasis Institucijos pateikta informacija patvirtina, kad, atsižvelgiant į Audito 

Rūmų ir biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos rekomendacijas, 2012 m. buvo 

imtasi visų nebaigtų įdarbinimo procedūrų taisomųjų veiksmų ir kad tokie veiksmai 

sistemingai vykdyti atliekant visas tolesnes įdarbinimo procedūras; 

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas 

10. remdamasis Institucijos pateikta informacija pažymi, kad, kartu su galiojančiomis ir 

visam Institucijos personalui taikomomis etikos gairėmis, Institucija taip pat pradėjo 

toliau plėtoti savarankiškumo ir sprendimų priėmimo procesų, susijusių su interesų 

deklaravimu, politiką; 



 

 

11. remdamasis Institucijos pateikta informacija patvirtina, kad buvo patvirtinta ir 

įgyvendinta jos darbuotojų ir kitų sutarties šalių, taip pat ne darbuotojų interesų 

konfliktų politika; atkreipia dėmesį į Institucijos pateiktą informaciją, kad 

Administracinės valdybos ir Priežiūros tarybos narių gyvenimo aprašymai ir interesų 

deklaracijos, taip pat pirmininko, vykdomojo direktoriaus ir visų kitų vyresniosios 

vadovybės narių interesų deklaracijos paskelbtos Institucijos interneto svetainėje; 

pažymi, kad interesų deklaracijos viešai paskelbtos Institucijos svetainėje; 

12. džiaugiasi tuo, kad 2015 m. vasario 3 d. Institucijos Priežiūros taryba patvirtino 

nepriklausomumo ir sprendimų priėmimo procesų politiką ir ragina pateikti išsamią 

informaciją apie savalaikį šios politikos įgyvendinimą; 

Vidaus kontrolė 

13. patvirtina, kad Institucijos Administracinę valdybą sudaro šeši nariai, išrinkti iš jos 

Priežiūros tarybos ir iš jos narių; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad Administracinės 

valdybos nariai išrinkti per 2013 m. liepos 1 d. Priežiūros tarybos posėdį pagal 

pataisytas Priežiūros tarybos darbo tvarkos taisykles; 

Vidaus auditas 

14. pripažįsta, kad 2013 m. pradžioje Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) atliko dalinį 

vidaus kontrolės standartų (VKS) taikymo patikrinimą; su susirūpinimu pažymi, kad 

analizuodama riziką VAT nustatė tam tikrus procesus, kuriems būdinga didelė rizika ir 

kurių nebuvo galima audituoti pagal audito planą, nes įvertinta, kad kontrolės priemonių 

nėra arba jos nepakankamos; 

15. atkreipia dėmesį į tai, kad VAT savo ataskaitoje pateikė 14 rekomendacijų, iš kurių dvi 

buvo įvertintos kaip „labai svarbios“; pažymi, kad Institucija parengė veiksmų planą, 

siekdama spręsti klausimus tose srityse, kurias gerinti rekomendavo VAT; taip pat 

pažymi, kad VAT, atlikdama kitą išsamų rizikos vertinimą, įvertins Institucijos 

taisomuosius veiksmus, kurių ši ėmėsi siekdama spręsti didelės rizikos sričių klausimus; 

16. atkreipia dėmesį į tai, kad VAT atliko tolesnę dokumentų patikrą, siekdama įsitikinti, ar 

įgyvendintos jos ankstesnės rekomendacijos; pažymi, kad VAT nusprendė, jog 2013 m. 

gruodžio 31 d. neįgyvendintų esminių rekomendacijų neliko; atkreipia dėmesį į tai, kad 

iš dviejų rekomendacijų, kurias VAT buvo įvertinusi žyma „labai svarbios“, viena yra 

įvykdyta ir turi būti imamasi tolesnių priemonių, o kita buvo atidėta atsižvelgiant į 

pradinį veiksmų planą; 

17. atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 m. VAT atliko antrąjį dalinį Institucijos IT projektų 

valdymo patikrinimą ir pateikė dvi „labai svarbias“ rekomendacijas ir dvi „svarbias“ 

rekomendacijas; remdamasis Institucijos suteikta informacija patvirtina, kad ji parengė 

išsamų veiksmų planą, numatydama rekomendacijose nurodytų klausimų sprendimo 

etapus, o VAT priėmė šį veiksmų planą ir patvirtino jo tinkamumą; 

Veiklos rezultatai 

18. atkreipia dėmesį į tai, kad Institucija visų pagalbinių funkcijų vykdymo klausimais 

glaudžiai bendradarbiauja su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija ir 

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, siekdama, kai tai įmanoma, sumažinti 

administracines išlaidas, paskatinti sinergiją ir dalytis geriausia patirtimi; tikisi, kad 



 

 

Institucija dės daugiau pastangų siekdama gerinti bendradarbiavimą su kitomis 

decentralizuotomis agentūromis; 

Kitos pastabos 

19. primena, kad po finansų krizės 2011 m. Parlamentas buvo vienas iš pagrindinių naujos 

visapusiškos Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) ir Europos 

bankininkystės institucijos (EBI), kaip šios sistemos sudėtinės dalies, sukūrimo 

šalininkų; 

20. atkreipia dėmesį į Komisijos naujoje ataskaitoje dėl Europos priežiūros institucijų (EPI) 

ir Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (EFPIS) veikimo pateiktą pastabą, 

kad, nepaisant nelengvų aplinkybių, EPI greitai įsteigė gerai veikiančias organizacijas, 

kurios iš esmės gerai atliko daug įvairių joms pavestų užduočių, nors turėjo vykdyti vis 

daugiau reikalavimų, turėdamos ribotus žmogiškuosius išteklius; 

21. pabrėžia, kad EBI vaidmuo kuriant bendrą priežiūros sistemą bendrojoje rinkoje yra 

labai svarbus siekiant, kad Sąjungos bankų sektorius būtų geriau integruotas, 

veiksmingesnis ir saugesnis, ir taip prisidedant prie ekonomikos atgaivinimo ir darbo 

vietų kūrimo ir augimo Europoje ir siekiant išvengti būsimų finansų sektoriaus krizių; 

ragina Instituciją bankų priežiūros funkciją derinti su Europos Centriniu Banku, kad 

būtų išvengta funkcijų dubliavimosi ir pernelyg didelių pajėgumų sukūrimo; 

22. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 5/2014 ir joje nurodytus naujų 

priemonių veikimo trūkumus, susijusius su tarpvalstybine bankininkystės priežiūra, 

Europos bankų atsparumo vertinimu ir vartotojų apsaugos skatinimu; ragina Instituciją 

imtis tinkamų veiksmų atsižvelgiant į tas Audito Rūmų rekomendacijos dalis, kurios 

nėra skirtos vien tik Komisijai ar Parlamentui ir Tarybai, siekiant pašalinti jose 

nurodytus trūkumus; 

23. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 5/2014 pateiktas išvadas, 

kad pradiniame Institucijos veiklos etape jai skirti ištekliai apskritai buvo nepakankami, 

kad institucija galėtų įvykdyti savo įgaliojimus; pripažįsta, kad EFPIS vis dar kuriama, 

ir pabrėžia, kad norint, jog Institucija vykdytų jai jau pavestas užduotis ir numatytas 

būsimas su vykdomu teisėkūros darbu susijusias užduotis, reikia tinkamo darbuotojų 

skaičiaus ir atitinkamo biudžeto, kad ji galėtų vykdyti aukštos kokybės priežiūrą; 

pabrėžia, kad visuomet reikia atidžiai apsvarstyti būtinybę papildomas užduotis derinti 

su papildomais ištekliais; vis dėlto pabrėžia, kad prieš imantis didinti bet kokius 

išteklius reikėtų kiek įmanoma labiau racionalizuoti darbą; atkreipia dėmesį į tai, jog, 

siekdama vykdyti savo įgaliojimus, Institucija turi imtis koordinatoriaus vaidmens ir 

glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis priežiūros institucijomis; 

24. pabrėžia, kad Institucija, atsižvelgdama į savo ribotus išteklius, privalo laikytis 

Parlamento ir Tarybos jai paskirtų užduočių; pabrėžia tai, kad Institucija turėtų 

visapusiškai vykdyti minėtas užduotis, tačiau neturėtų siekti išplėsti savo įgaliojimų, ir 

kad ji privalo likti nepriklausoma; pabrėžia, kad Institucija turėtų patikrinti, ar reikia 

rengti gaires ir rekomendacijas; 

25. pabrėžia, kad Institucija turėtų visapusiškai naudotis savo galiomis vartotojų apsaugos 

srityje, kurios jai suteiktos pagal dabartinius įgaliojimus; pabrėžia, kad šioje srityje 

Institucija, jungtinio komiteto padedama, turėtų glaudžiau koordinuoti veiksmus su 



 

 

kitomis EPI; 

26. daro išvadą, kad Institucijos mišraus finansavimo tvarka yra nelanksti, apsunkinanti ir 

dėl to gali kilti grėsmė jos nepriklausomumui; todėl ragina Komisiją, jei remdamasi 

savo vertinimu ji mano, kad tai tinkama, iki 2017 m. pasiūlyti Institucijos finansinę 

sistemą, kuri būtų paremta vien tik rinkos dalyvių mokesčių įvedimu arba grindžiama 

rinkos dalyvių mokamų mokesčių derinimu su pagrindiniu finansavimu iš atskiros 

bendrojo Sąjungos biudžeto eilutės; 

o 

o  o 

27. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios 

pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2015 m. balandžio 29 d. 

rezoliucijoje1 dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės. 

                                                 
1  Tą dieną priimti tekstai, P8_TA(2015)0130. 


