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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl pasiūlymo dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo drausmės ir 
biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo
2004/2099(ACI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutartį, o ypač į jos 272 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros 
tobulinimo1, ypač jo 26 punktą,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 
2007 - 2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų1,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 1 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo 
drausmės ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 18 d. rezoliuciją dėl Europos Vadovų Tarybos 
bendrosios pozicijos finansinės perspektyvos ir 2007–2013 m. Tarpinstitucinio susitarimo 
atnaujinimo klausimais4,

– atsižvelgdamas į Komisijos darbo dokumentą: pasiūlymas dėl Tarpinstitucinio susitarimo 
dėl biudžeto vykdymo drausmės ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo 
atnaujinimo (KOM(2004)0498),

– atsižvelgdamas į Komisijos darbo dokumentą: indėlis į Tarpinstitucines derybas dėl 
susitarimo dėl biudžeto vykdymo drausmės ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo 
atnaujinimo (KOM(2006)0075),

– atsižvelgdamas į Komisijos darbo dokumentą: peržiūrėtas pasiūlymas dėl Tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžeto vykdymo drausmės ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo 
atnaujinimo (KOM(2006)0036),

– atsižvelgdamas į 2004 m. vasario 26 d. Komisijos pranešimą Tarybai ir Europos 
Parlamentui „Bendros ateities kūrimas: išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m.  

politiniai iššūkiai ir biudžeto lėšos“ (KOM(2004)0101) ir 2004 m. liepos 14 d. pranešimą 
pavadinimu „Finansinė perspektyva 2007–2013 m. laikotarpiu“ (KOM(2004)0487), bei 
2005 m. balandžio 12 d. Komisijos darbo dokumentą „Techniniai Komisijos pasiūlymo 
dėl daugiamečių finansinių pagrindų 2007 – 2013 m. pakoregavimai“ (SEC(2005)0494),

– atsižvelgdamas į bendrą deklaraciją dėl pasiūlymų dėl teisės aktų, susijusių su 2007–
2013 m. daugiamečiais finansiniais pagrindais gairių, dėl kurios buvo susitarta 2005 m. 

  
1 OL C 172, 1999 6 18, p . 1 Susitarimas, paskutinį kartą pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
2005/708/EB (OL L 269 2005 10 14 , p. 24).
1 Priimti tekstai, 2005 6 8, P6_TA(2005)0224.
2 Priimti tekstai, 2005 12 1, P6_TA(2005)0453.
4 Priimti tekstai, 2006 1 18, P6_TA(2006)0010.
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spalio 18 d.,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 15 – 16 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas 
(CADREFIN 268), 

– atsižvelgdamas į trijų pusių vykdytas diskusijas 2006 m. sausio 23 d., 2006 m. vasario 21 
d., 2006 m. kovo 21 d. ir 2006 m. balandžio 4 d.,  

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnio 1 dalį ir VI priedo IV punkto 2 
įtrauką,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir xxx nuomones (A6-
0000/2006),

A. kadangi, vadovaujantis 1999 m. Tarpinstitucinio susitarimo 26 skirsniu, Komisija pradėjo 
naujosios Finansinės perspektyvos ir naujo Tarpinstitucinio susitarimo rengimo procesą, 
2004 m. vasario 10 ir liepos 14 d. pateikdama pasiūlymus;

B.  kadangi, Parlamentui 2005 m. birželio 8 d. patvirtinus savo derybinę poziciją  ir 2005 m. 
gruodį valstybėms narėms pasiekus susitarimo, Komisija pristatė peržiūrėtą pasiūlymą dėl 
naujojo Tarpinstitucinio susitarimo, bei techninio pobūdžio dokumentus apie Europos 
Vadovų Tarybos išvadų poveikį, kas sudaro tinkamas sąlygas pradėti derybas;

C.  kadangi Parlamentas nusprendė siekti patvaraus daugiamečio finansinio pagrindo, 
atspindinčio politikos reikalavimams tinkamas priemones ateinantiems metams, bei 
tinkamus instrumentus ir reformas būtinas įgyvendinimui patobulinti;  

D. kadangi Parlamentas buvo vienintelė institucija, kuri išvystė bendrą strategiją ir atliko 
visapusišką ir kruopščią analizę poreikių, siekiant nustatyti politikos prioritetus, palyginus 
su Tarybos požiūriu, besiremiančiu didžiausiomis leistinomis ribomis, bei procentais;  

1. primena, kad šį kartą, kai Finansinė perspektyva jau numatyta, Parlamentas daugiau nei 
aštuonis mėnesius šiuo tikslu įsteigtame laikiname komitete vykdė diskusijas ir patvirtino 
visapusišką derybinę poziciją, besiremiančią trimis ramsčiais ir nukreiptą:

- atitikti politinius prioritetus ir finansinius poreikius;

- modernizuoti biudžeto struktūrą;

- pagerinti ES biudžeto įgyvendinimo kokybę;

2. primena, kad jis atmetė 2005 m. gruodžio Europos Vadovų Tarybos išvadas dabartinėje 
formoje manydamas, kad jos nesuteiks ES kiekybiškų ir kokybiškų priemonių būsimiems 
iššūkiams įveikti, bei paragino Tarybą užtikrinti realius įgaliojimus derybose su 
Parlamentu; 

3. atkreipia dėmesį, kad daugeliu atveju jis nurodė savo pasiruošimą pradėti konstruktyvias 
derybas su Taryba remiantis atitinkamomis pozicijomis siekiant susitarimo, besiremiančio 
priimtinais kiekybiškais ir kokybiškais patobulinimais, numatytais tikrovišku laikotarpiu;
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4. mano, kad 2006 m. balandžio 4 d. trijų institucijų pasiektas susitarimas buvo vienintelis 
daugiamečiam Biudžetui skirtas galimas kompromisas, kurį Parlamentas galėjo pasiekti 
derybų apimtyje, siekiant užtikrinti ES teisėkūros tęstinumą, teisingą ES finansavimo 
administravimą ir išlaikyti Parlamento teisės aktų leidybos ir biudžetinius įgaliojimus 
kitam laikotarpiui;  

5. džiaugiasi dėl pasiekto susitarimo, o ypač dėl pažangos pasiektos remiantis trimis 
derybinės pozicijos ramsčiais:

Atitikti politinius prioritetus ir finansinius poreikius:

- 4 mlrd. eurų padidinant asignavimus politikos kryptims dėl kurių buvo sutarta 
2005 m. gruodžio Europos Vadovų Tarybos metu, bei jas tiesiogiai paskiriant 
programoms 1a, 1b, 2, 3b ir 4 išlaidų kategorijose,

- 2,5 mlrd. eurų padidinant EIB rezervą, remiantis valstybėmis narėmis ir nauja 
EIB ir ES biudžeto bendro finansavimo schema, siekiant sustiprinti ES 
biudžeto sverto efektą Tyrimų ir plėtros, Transeuropinių tinklų ir MVĮ srityse,

- finansuojant programose nenumatytus poreikius, kaip pvz. Skubios pagalbos 
rezervas (1,5 mlrd. eurų) ir ES solidarumo fondas (iki 7 mlrd. eurų) ne 
finansinių pagrindų ribose, naudojantis papildomais ištekliais, jei reikia, 
surenkamais iš valstybių narių, 

- finansuojant Europos globalizacijos koregavimo fondą (iki 3,5 mlrd. eurų) 
panaudojant atšauktus asignavimus, ne finansinių pagrindų ribose;

Tobulinti biudžeto struktūrą siekiant didesnio lankstumo:

- panaudojant bendrą 1,4 mlrd. eurų dydžio sumą, skirtą lankstumui šiuo 
laikotarpiu, esant reikalui finansuojamą iš papildomų šaltinių, surenkamų iš 
valstybių narių, esant galimybei perkelti metinį kiekį (200 mln. eurų) 
nepanaudojimo atveju, bei šiems poreikiams naudojant Priemonę daugiau nei 
vienerius metus, 

- naudojantis galimybe naujai išrinktam Parlamentui 2009 m. pabaigoje įvertinti 
Tarpinstitucinio susitarimo ir Finansinės perspektyvos veiklą remiantis 
Komisijos pateiktu pranešimu, prie kurio gali būti pateikiami pasiūlymai;

Tobulinti ES finansavimo įgyvendinimo kokybę, bei išsaugoti Parlamento 
prerogatyvas: 

- naudojantis peržiūrėtame Finansiniame reglamente nustatytais principais, 
valstybių narių atsakomybe vykdant bendrus veiksmus siekiant geresnės ES 
finansavimo vidinės kontrolės, remiantis būtinybe įvesti bendro su EIB 
finansavimo mechanizmą, siekiant sustiprinti ES politikos krypčių sverto 
efektyvumą; įtraukiant Parlamentą į finansavimo programų kūrimą, bei 
finansuojant naujas agentūras nepakenkiant jau veikiančioms programoms,  

- įtraukiant Parlamentą į plačios apimties peržiūras, didinant Parlamento 
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dalyvavimą BUSP sprendimų priėmimo procese ir taikant daugiau išorinių 
veiksmų demokratiniu principu besiremiančių peržiūrų;

6. tačiau, atkreipia dėmesį į faktą, kad derybų rezultatuose dar nemažai trūkumų nėra 
pašalinta;  mano, kad šiuos trūkumus reikėtų spręsti vykdant metines biudžeto procedūras, 
o taip pat 2008 – 2009 m. peržiūrą.  

7. mano, kad jo pozicija, kaip numatyta anksčiau minimoje 2005 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje, turėtų išlikti tikslu siekiant užtikrinti tinkamą finansavimo lygį ir tolimesnes 
reformas, kurios būtinos norint įgyvendinti Europos Sąjungos ambicijas;

8. tikisi, kad kitame Tarpinstituciniame susitarime numatytos reformos turės greitą poveikį 
kokybiškam Biudžeto įgyvendinimui, įskaitant administracinių kliūčių sumažinimą, o taip 
pat matomą poveikį Europos piliečiams, palengvinant jų prieigą prie ES finansavimo;

9. pateikia biudžetiniu požiūriu teigiamą rekomendaciją atitinkamam komitetui dėl naujojo 
Tarpinstitucinio susitarimo;

10. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.


