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P8_TA(2016)0468 

Taisomojo biudžeto Nr. 4 projektas. Asignavimų patikslinimas, 

atsižvelgiant į naujausius pokyčius migracijos ir saugumo srityse, 

mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas  

2016 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos 

Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projekto. Asignavimų 

atnaujinimas siekiant atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su migracijos ir 

saugumo klausimais, mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimą dėl bendrojo 

perkėlimo, ESIF veiklos pratęsimą, FRONTEX etatų plano pakeitimą ir įplaukų 

asignavimų (nuosavų išteklių) atnaujinimą (13583/2016 – C8-0459/2016 – 

2016/2257(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, 

– 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. 1605/20021, 

ypač į jo 41 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 m. finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai 

priimtą 2015 m. lapkričio 25 d.2, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 

1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa3, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 

klausimais ir patikimo finansų valdymo4, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą Nr. 2014/335/ES, 

                                                 
1  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 
2  OL L 48, 2016 2 24. 
3  OL L 347, 2013 12 20, p. 884. 
4  OL C 373, 2013 12 20, p. 1. 



 

 

Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos1, 

– atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 m. projektą, kurį Komisija priėmė 

2016 m. rugsėjo 30 d. (COM(2016)0623), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 8 d. priimtą ir  tą pačią dieną Europos Parlamentui 

perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projekto (13583/2016 – 

C8-0459/2016), 

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,  

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0350/2016), 

A. kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projektą (toliau – TB Nr. 4/2016 

projektas) mokėjimų asignavimai sumažinami 7 284,3 mln. EUR, daugiausia į 1b 

išlaidų pakategorę „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“ įrašytose biudžeto 

eilutėse, ir todėl atitinkamai sumažinami nacionaliniai įnašai; 

B. kadangi pagal TB Nr. 4/2016 projektą padidinami įsipareigojimų asignavimai pagal 3 

išlaidų kategoriją „Saugumas ir pilietybė“, skubios paramos teikimo Sąjungoje 

priemonei jų sumą padidinant 50 mln. EUR, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 

fondui (toliau – PMIF) – 130 mln. EUR, o Vidaus saugumo fondui (VSF) – 

70 mln. EUR, taigi todėl iš nenumatytų atvejų rezervo iš viso reikia mobilizuoti 

240,1 mln. EUR sumą, prieš tai atsižvelgus į tai, kad perkelta 9,9 mln. EUR; 

C. kadangi pagal TB Nr. 4/2016 projektą paankstinamas Europos strateginių investicijų 

fondo (toliau – ESIF) finansavimas, perkeliant 73,9 mln. EUR įsipareigojimų 

asignavimų sumą iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos krypties 

(EITP – Energetika) biudžeto, kuri turi būti kompensuota 2018 m.; 

D. kadangi pagal TB Nr. 4/2016 projektą iš dalies keičiamas FRONTEX etatų planas 

atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/1624 

įsigaliojimą2; 

E. kadangi, sumažinus lėšas 14,7 mln. EUR suma pagal kelias biudžeto eilutes, įrašytas į 2 

išlaidų kategoriją „Tvarus augimas. Gamtos ištekliai“, TB Nr. 4/2016 projekto grynasis 

poveikis 2016 m. biudžeto išlaidoms pasireiškia tuo, kad įsipareigojimų asignavimų 

suma padidėja 225,4 mln. EUR; 

F. kadangi, kalbant apie įplaukas, į TB Nr. 4/2016 projektą tai pat įtraukti patikslinimai, 

susiję su tradicinių nuosavų išteklių (t. y. muitų ir cukraus mokesčių), pridėtinės vertės 

                                                 
1  OL L 168, 2014 6 7, p. 105. 
2  2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 2016/1624 dėl 

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir 
Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1). 



 

 

mokesčio (PVM) ir bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) bazių prognozių ir į biudžetą 

įtraukiamos bei finansuojamos atitinkamos Jungtinei Karalystei taikomos korekcijos 

peržiūra; 

1. išreiškia didelį susirūpinimą dėl 7 284,3 mln. EUR sudarančio mokėjimų pertekliaus, 

atsiradusio dėl to, jog labai vėluojama įgyvendinti pasidalijamojo valdymo principu 

valdomas ES programas, ir sudarančio sąlygas iki dabartinės DFP galiojimo pabaigos 

rastis didelei mokėjimų prašymų sankaupai; primena Komisijos išvadą, kad, 

atsižvelgiant į dabartines prognozes, atnaujinti mokėjimų poreikiai iki 2020 m. gali būti 

suderinami su dabartinėmis viršutinėmis ribomis tik jei bus visiškai panaudota bendroji 

mokėjimų marža (ir, kaip atsargumo priemonė, bus panaikintos jos metinės viršutinės 

ribos) ir jei mokėjimai specialioms priemonėms bus skaičiuojami virš viršutinių ribų; 

todėl ragina atliekant DFP peržiūrą galutinai ir aiškiai išspręsti pastarąjį klausimą; 

2. pritaria tam, kad būtų padidinti asignavimai pagal 3 išlaidų kategoriją mobilizuojant 

nenumatytų atvejų rezervo lėšas, taip pat paankstinant padidintos lėšų sumos skyrimą 

FRONTEX etatų planui; ypač palankiai vertina tai, kad iš dalies papildytas PMIF, 

tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad, nepaisant didelio biudžeto įvykdymo lygio, 

grindžiamo valstybių narių nacionalinėmis programomis, iki šiol faktiškai perkelta labai 

nedaug pabėgėlių; 

3. pritaria tam, kad būtų paankstintas ESIF finansavimas, su sąlyga, kad perkėlimas iš 

EITP bus tinkamai kompensuotas 2018 m.; išaiškina, kad šis paankstinimas neužkerta 

kelio naujo pasiūlymo pratęsti ESIF galutiniam finansavimo planui, dėl kurio turi būti 

nuspręsta laikantis įprastos teisėkūros procedūros; 

4. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tikėtiną įplaukų deficitą, sudarysiantį apytikriai 

1,8 mlrd. EUR, kurį lems Didžiosios Britanijos svaro sterlingo vertės sumažėjimas euro 

atžvilgiu; pažymi Komisijos ketinimą panaudoti įplaukas, gautas iš papildomų baudų, 

kad būtų padengtas šis deficitas; 

5. patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projekto; 

6. paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 4/2016 yra galutinai 

priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje; 

7. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir 

nacionaliniams parlamentams. 

 


