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SANTRAUKA 

Pagrindiniai faktai 

Nuo tada, kai prieš dešimtmetį įsigaliojo 2007–2013 m. finansinė perspektyva, ES biudžetas patyrė 

didelių pokyčių. 2009 m. įsigaliojo Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), dėl kurios susitarta 

Lisabonoje. Tai reikšmingai pakeitė Europos Sąjungos institucijų įgaliojimus viena kitos atžvilgiu, turint 

mintyje nuosavus išteklius (biudžeto įplaukas), daugiametę finansinę programą (DFP), kuria pakeistos 

finansinės perspektyvos ir nustatomos vidutinės trukmės laikotarpio išlaidų programos, ir metinį 

biudžetą, dėl kurio susitariama laikantis pirmiau minėtų ribų. 2008 m. kilusi pasaulinė finansų krizė ir 

vėlesnė euro zonos krizė lėmė spaudimą ES valstybėms narėms taikyti griežto taupymo priemones, taip 

pat lėmė spaudimą pačiam ES biudžetui. 

Šiame informaciniame pranešime pateikiama minėtų įvykių santrauka. Pirmoje dalyje pateikiama 

biudžeto struktūros ir išlaidų apžvalga. Antroje dalyje toliau paaiškinti pokyčiai, kurie įsigaliojo dėl SESV. 

Informacinio pranešimo pabaigoje pateikiama poveikio biudžetui, kurį lėmė politinis spaudimas taikyti 

griežto taupymo priemones ir sukurti ekonominio stabilizavimo euro zonoje priemones, santrauka. 

 

1. BIUDŽETO STRUKTŪRA IR IŠLAIDOS 

Europos Sąjungos (ES) išlaidos grindžiamos trimis ramsčiais: i) nuosavais ištekliais; ii) DFP ir iii) metiniu 

biudžetu. 

1.1. NUOSAVI IŠTEKLIAI IR KOREKCIJOS 

ES biudžeto įplaukas arba nuosavus išteklius reglamentuoja SESV 311 straipsnis, kuriame nustatyta, kad 

sprendimus dėl įplaukų priima Taryba, spręsdama vieningai ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, 

kurie turi būti patvirtinti kiekvienoje valstybėje narėje (paprastai tai daro valstybių narių parlamentai). 

Dabartinis sprendimas dėl nuosavų išteklių priimtas 2014 m. ir įsigaliojo 2016 m., tačiau įgyvendinamas 

atgaline data nuo 2014 m. sausio 1 d. Pagal šį sprendimą nustatyta, kad šie ištekliai turi siekti ne mažiau 

nei 1,2 procento ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNPj), tačiau praktiškai jie sudaro apie 1,0 procento 

BNPj. Visų pirma lėšos gaunamos iš ES išorės muitų tarifų ir 0,3 proc. pareikalavimo tarifo, taikomo 

visam surinktam pridėtinės vertės mokesčiui (PVM) kiekvienoje valstybėje narėje. Taip pat nedidelė 

suma gaunama iš cukraus mokesčių. Faktiškai iš šių šaltinių gaunama ne daugiau nei 25 proc. lėšų, kurių 

ES reikia metams (arba 0,25 proc. BNPj), nors procentinė dalis įvairiais metais gali būti skirtinga. Likusią 

sumą (likutį) sudaro pervedimas, grindžiamas kiekvienos valstybės narės BNPj, kurio tikslas – pasiekti 

0,95 proc. BNPj dabartinį mokėjimų lygį, nustatytą 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje 

(DFP). 
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Pavyzdžiui, 2015 m. lėšų, gautų iš nuosavų išteklių, vertė sudarė 146 mlrd. EUR, o išlaidų (mokėjimų) 

vertė sudarė 145 mlrd. EUR, taigi gautas nedidelis perteklius. 

Tačiau taikomos įvairios korekcijos ir nuolaidos ir dėl jų sumažėja kai kurių klestinčių valstybių narių 

BNPj arba PVM grindžiami įnašai: 

i) Jungtinei Karalystei (JK) taikoma korekcija sudaro 66 proc. JK grynojo įnašo (JK įnašas minus 

ES išlaidų Jungtinėje Karalystėje vertė). Faktiškai tai yra mažiau nei pirmiau nurodyta, nes į 

skaičiavimus neįtrauktos išorės muitų tarifų ir cukraus mokesčių vertės, taip pat ES išlaidų 

už ES ribų pagal biudžeto 4 išlaidų kategoriją (Europos vaidmuo pasaulyje) procentinė dalis 

ir visos ES išlaidos ne žemės ūkiui, patirtos 13 valstybių narių, įstojusių į ES nuo 2004 m. 

Jungtinei Karalystei taikomą korekciją finansuoja visos kitos valstybės narės proporcingai 

pagal jų įnašą į ES pridėtinės vertės mokesčio (PVM) bazę; 

ii) korekcijos korekcija – tai 75 proc. nuolaida, taikoma Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos ir 

Švedijos įnašams Jungtinei Karalystei taikomai korekcijai padengti; 

iii) vienkartinių išmokų metinės korekcijos, 2014–2020 m. taikomos Nyderlandams 

(695 mln. EUR), Švedijai (185 mln. EUR) ir Danijai (130 mln. EUR); 

iv) PVM išteklių pareikalavimo tarifas, taikomas Vokietijos, Nyderlandų ir Švedijos PVM 

įnašams, sumažintas per pusę, t. y. nuo 0,30 iki 0,15 proc. Taip pat šis 0,30 proc. 

pareikalavimo tarifas sumažintas toms valstybėms narėms, kuriose vartotojų išlaidų vertė 

didesnė nei 50 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNPj). 

Šis keturių rūšių korekcijų derinys stiprina visų valstybių narių tendenciją suvokti ES biudžetą kaip 

grynojo balanso skaičiavimo procesą, o būtent išlaidų arba korekcijų maksimalus didinimas mainais už 

bet kokį sumokėtą įnašą. Balanso principo problemos sprendimui skiriamas itin didelis dėmesys 

rekomendacijose, pateiktose Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais ataskaitoje (Monti et al. 

2017). Galima būtų nustatyti naujus nuosavus išteklius, dėl kurių sumažėtų pervedamos BNPj 

procentinės dalies dydis ir korekcijų poreikis, jei būtų įrodyta, kad ES išlaidos padidina vertę, nes turi 

didinamąjį, tarpvalstybinį poveikį ar lemia vadinamąjį slenksčio efektą arba lemia masto ekonomiją, 

palyginti su nacionalinėmis išlaidomis. 

1.2. ĮSIPAREIGOJIMAI IR MOKĖJIMAI 

ES išlaidos skirstomos į įsipareigojimus ir mokėjimus. Įsipareigojimų ir mokėjimų sumų skirtumas 

vadinamas dar neįvykdytais įsipareigojimais (pranc. reste à liquider (RAL)). Įsipareigojimai nustatomi 

kaip viršutinė išlaidų, kurioms ES įsipareigoja skirti lėšų pagal išlaidų programas, riba, t. y. virtualiųjų 

pinigų forma. Dalis mokėjimų lėšų išmokama pradedant projektą, paprastai labai greitai tuo atveju, jei 

išlaidos patiriamos žemės ūkio ar administravimo srityse, kai nereikalaujama bendro finansavimo. 

Baigiant įgyvendinti projektą mokėjimų asignavimų likutis išmokamas, jei lėšų gavėjas įvykdė 

atitinkamas sąlygas. Kai kuriais mokėjimais vykdomi įsipareigojimai, prisiimti prieš keletą metų, ir 
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dažnai mokėjimų asignavimų suma ne visa panaudojama, jei lėšų gavėjas neįgyvendino sutartos 

programos visapusiškai, taigi, padidėja RAL. 

1.3. DAUGIAMETĖ FINANSINĖ PROGRAMA 

DFP (SESV 312 straipsnis) nustatoma ES biudžeto išlaidų dalis, tačiau tai nėra tradicinis biudžetas, o 

daug išlaidų viršutinių ribų arba maksimalių sumų, kurios suskirstytos į išlaidų kategorijas pagal 

politikos sritis: 1a. Konkurencingumas; 1b. Sanglauda; 2. Gamtos ištekliai (daugiausia žemės ūkis); 3. 

Saugumas ir pilietybė; 4. Europos vaidmuo pasaulyje; 5. Administravimas. Kiekvienai šių išlaidų 

kategorijų nustatytos įsipareigojimų daugiametės ir metinės ribos, įtvirtintos DFP. Mokėjimų viršutinė 

riba taikoma tik visoms išlaidoms, o ne kiekvienai išlaidų kategorijai. 

DFP siūlo Europos Komisija ir dėl jos vieningai sprendžia Taryba, gavusi Europos Parlamento pritarimą. 

Taip Parlamentui suteikiami faktiniai bendro pasiūlymo su Komisija teikimo įgaliojimai. Finansinės 

perspektyvos ir ją pakeitusios DFP paskirstymas per septynerių metų laikotarpius, būtent 2007–2013 m. 

ir 2014–2020 m., pavaizduotas toliau pateikiamoje 1 lentelėje. 

Lentelė 3: 2007–2013 m. finansinė perspektyva ir 2014–2020 m. DFP 

  Finansinė 
perspektyva 

2007–2013 m. 

Komisijos 
pasiūlymas: 

2014–2020 m. 

Sutarti skaičiai 
2014–2020 m. 

1a. Konkurencingumas  9 % 15 % 13 % 

1b. Sanglauda  36 % 33 % 34 % 

2. Gamtos ištekliai  9 % 10 % 10 % 

Žemės ūkis  34 % 28 % 29 % 

3. Saugumas / Teisingumas  1 % 2 % 2 % 

4. Europos vaidmuo pasaulyje  6 % 7 % 6 % 

5. Administravimas  6 % 6 % 6 % 

BNPj įsipareigojimai 1,05 % BNPj 1,05 % BNPj 1,00 % BNPj 

BNPj mokėjimai 1,00 % BNPj 1,00 % BNPj 0,95 % BNPj 

Mokėjimų suma 972 mlrd. EUR 972 mlrd. EUR 908 mlrd. EUR 

Pastaba. 2011 m. kainos 

2011 m. Europos Komisija, laikydamasi Tarybos suformuluotos politikos, pasiūlė naują DFP, kurios vertė 

buvo tokia pat kaip prieš tai buvusios finansinės perspektyvos, ir numatė įsipareigojimus, sudarančius 

1,05 proc. BNPj, ir 1,00 proc. siekiančius mokėjimus. Pasiūlyta padidinti asignavimus, skiriamus 

konkurencingumui pagal 1a išlaidų kategoriją, nuo 9 proc. išlaidų įsipareigojimų 2007–2013 m. iki 
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15 proc. laikotarpiui po 2013 m. Komisija pasiūlė sumažinti asignavimus sanglaudai pagal 1b išlaidų 

kategoriją nuo 36 iki 33 proc. ir įsipareigojimus žemės ūkiui pagal 2 išlaidų kategoriją nuo 34 iki 28 proc. 

Galiausiai Taryba vieningai susitarė, kad ir įsipareigojimams, ir mokėjimams numatytos išlaidos būtų 

sumažintos 5 proc. Laikantis šio susitarimo sąlygų, nustatyta 13 proc. siekianti konkurencingumui skirta 

suma, t. y. vis dar didesnė, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, tačiau mažesnė, nei nurodyta Komisijos 

pasiūlyme. Atsižvelgiant į sumažintų viršutinių ribų pagal naują DFP aplinkybes, lėšos, skiriamos 

sanglaudai ir tiesioginėms žemės ūkio išmokoms yra santykinai apsaugotos, jos patiria sumažinimą 

mažesne procentine dalimi, palyginti su tuo, ką siūlė Komisija.  

1.4. METINIAI BIUDŽETAI 

ES metiniai biudžetai nustatomi laikantis DFP viršutinių ribų. Sprendžiama dėl kiekvienos 

įsipareigojimų ir mokėjimų kategorijos ir kiekvieno tos kategorijos išlaidų punkto. Susitarus dėl metinio 

biudžeto ankstesnių finansinių metų lapkričio ar gruodžio mėn., per po to einančius metus gali būti 

priimami taisomieji ar papildomi biudžetai, kuriais siekiama padidinti įsipareigojimų ir mokėjimų 

asignavimus. Sutarti biudžetai ir taisomieji biudžetai kartu sudaro kiekvienų metų galutinį biudžetą. 

Išsamūs duomenys, apimantys 2007–2016 m. laikotarpio įsipareigojimus ir mokėjimus tiek pagal 

sutartus biudžetus, tiek pagal galutinius biudžetus, pateikiami nurodytu adresu1. Sumos taip pat 

palygintos su sumomis, dėl kurių balsuota atitinkamai Taryboje ir Parlamente prieš pasiekiant 

susitarimą, siekiant parodyti, ar vienai institucijai labiau nei kitai sekėsi užtikrinti savo prioritetus. 

Iš skaičių matyti, kad 2011 finansinių metų atveju Europos Parlamentas nepajėgė užtikrinti savo 

prioritetų įsipareigojimų ir mokėjimų srityse nei pagal sutartą biudžetą, nei pagal taisomuosius 

biudžetus. Vėlesniais metais jam labiau sekėsi mokėjimų srityje (tačiau tik pagal taisomuosius 

biudžetus, o ne pagal iš pradžių sutartus biudžetus) ir visų įsipareigojimų srityje. Iš to galima daryti 

išvadą, kad Taryba sutiko skirti reikiamas lėšas, tačiau tik pagal mažiau pastebimus taisomuosius 

biudžetus skirdama mažas papildomas sumas. 2013 m. Taryba patenkino Parlamento mokėjimų 

poreikius siekdama užsitikrinti Parlamento pritarimą naujai DFP, pagal kurią ilgalaikės išlaidos buvo 

sumažintos 5 proc. 2014 m. metiniame biudžete išlaidos buvo sumažintos atsižvelgiant į DFP.  

  

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf
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2. IŠ LISABONOS SUTARTIES IŠPLAUKIANTYS BIUDŽETO POKYČIAII 

Toliau pateikiama 2 lentelė rodo įgaliojimų pokyčius, įvykusius dėl Lisabonos sutarties ir apimančius 

nuosavus išteklius, DFP ir metinį biudžetą. 

Lentelė 4: Status quo ante, palyginti su Lisabonos sutartimi 

Status quo ante Lisabonos sutartis 

NUOSAVI IŠTEKLIAI (EB 269 str.) NUOSAVI IŠTEKLIAI (SESV 311 str.) 

Komisija siūlo  
Konsultacijos su EP 
Taryba vieningai sprendžia 
Nacionaliniai parlamentai patvirtina 

Konsultacijos su EP 
Taryba vieningai sprendžia 
Nacionaliniai parlamentai patvirtina 

 Įgyvendinimas: Tarybos KBD ir EP pritarimas 
FINANSINĖ PERSPEKTYVA 
(1988 m. susitarimas) 

DAUGIAMETĖ FINANSINĖ PROGRAMA 
(SESV 312 str.) 

Komisija siūlo Komisija siūlo 

  
EP duoda pritarimą prieš Tarybai priimant 
sprendimą 

Taryba vieningai sprendžia Taryba vieningai sprendžia 

EP patvirtina arba atmeta EP patvirtina arba atmeta 

Nacionaliniai parlamentai patvirtina Nereikia valstybių narių patvirtinimo 

GRĄŽINIMO TAŠKAS GRĄŽINIMO TAŠKAS 

Praeitų metų pratęsimas Praeitų metų pratęsimas, neribotas 
Komisija, Taryba KBD ar EP gali blokuoti pratęsimą, 
užtikrinantį grįžimą taikant dvigubo grąžinimo tašką, 
kai grįžtama prie iki 1988 m. buvusio nestabilumo ir 
tik metinių biudžetų   
MAKSIMALUS DIDINIMO KOEFICIENTAS 
(EB 272.9 str.) 

MAKSIMALUS DIDINIMO KOEFICIENTAS 
(EB 272.9 str. išbraukiamas) 

Tarybos KBD siekiant padidinti išlaidas viršijant 
viršutinę ribą iki maksimalaus koeficiento 

Tik Tarybos balsavimu vieningai galimas 
padidinimas viršijant viršutinę ribą 

Jei Tarybos padidinimas ne mažesnis nei 50 proc. 
maksimalaus koeficiento, padidinimas iki viso 
koeficiento galimas EP absoliučia balsų dauguma   
Tarybos KBD + EP 3/5 balsų dauguma galimas 
padidinimas didesniu nei maksimaliu koeficientu   
METINIS BIUDŽETAS (EB 272 str.) METINIS BIUDŽETAS (SESV 314 str.) 

1-asis svarstymas Tarybos KBD 1-asis svarstymas Tarybos KBD 

EP paprastoji balsų dauguma + Tarybos sprendimą 
blokuojanti balsų mažuma siekiant sumažinti 
privalomąsias išlaidas 

EP absoliuti balsų dauguma + Tarybos KBD siekiant 
iš dalies pakeisti 

EP paprastoji balsų dauguma + Tarybos KBD siekiant 
padidinti privalomąsias išlaidas 

Tarybos sprendimą blokuojanti mažuma siekiant 
atmesti 

EP absoliuti balsų dauguma + Tarybos KBD arba EP 
3/5 balsų dauguma siekiant iš dalies pakeisti 
neprivalomąsias išlaidas 

  

EP 2/3 balsų dauguma siekiant atmesti EP paprastoji balsų dauguma siekiant atmesti 

GRĄŽINIMO TAŠKAS (EB 273 str.) GRĄŽINIMO TAŠKAS (SESV 315 str.) 
Taryba KBD nustato laikinąsias privalomųjų išlaidų 
dvyliktąsias dalis 

Taryba KBD siūlo visas laikinąsias dvyliktąsias dalis 

Taryba KBD siūlo laikinąsias neprivalomųjų išlaidų 
dvyliktąsias dalis  
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EP 3/5 balsų dauguma gali padidinti arba sumažinti 
laikinąsias neprivalomųjų išlaidų dvyliktąsias dalis 

EP absoliučia balsų dauguma gali tik įšaldyti 
laikinąsias dvyliktąsias dalis 

 

Šaltinis: Benedetto (2013: 353) 
Sutartiniai ženklai: EB = Europos Bendrijų sutartis EP = Europos Parlamentas KBD = kvalifikuota balsų dauguma SESV = 

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo 

2.1. NUOSAVI IŠTEKLIAI 

Prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai ir jai įsigaliojus nuosavus išteklius galima buvo iš dalies keisti arba 

nustatyti naujus tik jei dėl to vieningai sutiko Taryba ir tą pakeitimą arba nustatymą patvirtino kiekviena 

valstybė narė. Ir toliau konsultuojamasi su Europos Parlamentu. 

SESV 311 straipsniu Komisijos įgaliojimai teikti pasiūlymus perduodami Tarybai. Siekiant įgyvendinti 

naujus nuosavus išteklius dabar būtina Tarybos kvalifikuota balsų dauguma, o Parlamentas gali 

naudotis savo įgaliojimais pritarti arba atmesti. Įgyvendinimo įgaliojimai nėra labai dideli; jie apsiriboja 

administraciniais klausimais ir jais sudaroma galimybė greičiau įgyvendinti naujus nuosavus išteklius 

(jei ir kai dėl jų sutarta). 

Sprendimai dėl nuolaidų arba korekcijų yra sprendimo dėl nuosavų išteklių dalis. 

2.2. DAUGIAMETĖ FINANSINĖ PROGRAMA 

DFP pakeičia finansinę perspektyvą ir truks ne mažiau nei penkerius metus (SESV 312.1 str.). Ji taip pat 

įtvirtinta konstituciškai ir todėl yra mažiau lanksti nei finansinė perspektyva, kurią reglamentavo 

tarpinstitucinis susitarimas. 

Dėl finansinės perspektyvos turėjo susitarti Komisija ir Taryba vieningai balsuodama, o Europos 

Parlamentas turėjo duoti pritarimą. Po to šią perspektyvą turėjo patvirtinti kiekviena valstybė narė. Jei 

pasibaigus ankstesnio susitarimo galiojimo terminui nesusitariama dėl finansinės perspektyvos, išlaidų 

sumos kartojamos, tačiau bet kuri iš trijų ES institucijų gali pasirinkti tai sustabdyti ir priversti grįžti į 

padėtį, kai priimami tik metiniai biudžetai, kuri galiojo iki 1988 m., kai buvo susitarta dėl pirmos 

finansinės perspektyvos.  

DFP pasiūlo Komisija, o Taryba turi ją patvirtinti vienbalsiai, gavusi Europos Parlamento sutikimą (SESV 

312.2 str.). Tai galėtų reikšti, kad Parlamentas kartu su Komisija bendrai siūlo DFP. Daugiau 

nereikalaujama, kad susitarimą patvirtintų valstybės narės. Be to, pagal vadinamąją nuostatą dėl 

pareigos Europos Vadovų Tarybai leidžiama suteikti leidimą Tarybai priimti sprendimą dėl DFP ne 

vieningai, o kvalifikuota balsų dauguma. Jei pasibaigus ankstesnei DFP nepasiekta naujo susitarimo dėl 

DFP, kartojamos prieš tai buvusių metų išlaidos, kaip ir finansinės perspektyvos atveju. Trys ES 

institucijos prarado teisę nutraukti susitarimą ir grįžti prie biudžeto sudarymo tik metams teisės, kurią 

jos turėjo iki Lisabonos sutarties. Tai suteikia tvirtą pagrindą tęsti status quo, nes nesusitarimas reikš 

tęstinumą, net jei teisinės išlaidų programos nustojo galioti. 
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4 pav. Maksimalus didinimo koeficientas, senosios sutarties 272.9 str., išbrauktas 2009 m. priėmus Lisabonos sutartį 
 
Komisija      Jei faktinis padidinimas, kurį patvirtino   ... tada EP absoliučia balsų dauguma (376 EP nariai) 
apskaičiuoja maksimalų   Taryba neprivalomosioms išlaidoms,  gali padidinti neprivalomąsias išlaidas 
didinimo koeficientą     viršija 50 proc. maksimalaus koeficiento... papildomu 50 proc. maksimalaus koeficiento 
ekvivalentu 
remdamasi: 1. BNPj tendencija 
ES; 2. vidutiniu metiniu 
valstybių narių 
biudžetų pokyčiu; 3. infliacijos tendencija 
 
 
arba 
 
 
Komisija,      Taryba patvirtina KBD   EP patvirtina 3/5 balsų dauguma  
Taryba, 
EP – visi sutinka dėl padidinimo 
viršijant maksimalų koeficientą 
 
Šaltinis: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. METINIS BIUDŽETAS 

Prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai ir jai įsigaliojus dėl ES metinio biudžeto būdavo susitariama 

laikantis viršutinių ribų, nustatytų finansinėje perspektyvoje ir DFP. 

Prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai išlaidos buvo laikomos arba privalomosiomis (žemės ūkis ir kai 

kurie bendrosios politikos aspektai) dėl sutartinio įsipareigojimo mokėti, arba neprivalomosiomis 

(didžioji likusio biudžeto dalis). Biudžeto klausimu taikomos skirtingos sprendimų priėmimo 

procedūros, atsižvelgiant į tai, ar išlaidos privalomosios, ar neprivalomosios. Ilgainiui neprivalomosios 

išlaidos išaugo – XX a. aštuntajame dešimtmetyje jos sudarė labai mažą biudžeto procentinę dalį, o 

XXI a. pirmajame dešimtmetyje jau sudarė didžiąją biudžeto dalį. Dėl to išaugo Europos Parlamento 

įtaka, nes jis galėjo dominuoti priimant sprendimus dėl neprivalomosios išlaidų dalies. 

Prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai Europos Parlamentas galėjo priimti dalinius pakeitimus, kad 

sumažintų arba pakeistų privalomąsias išlaidas, paprasta balsų dauguma, o šiuos pakeitimus galėjo 

blokuoti tik Taryba kvalifikuota balsų dauguma (Benedetto and Høyland 2007). Įsigaliojus Lisabonos 

sutarčiai Taryba patvirtina arba iš dalies keičia pasiūlytą biudžetą kvalifikuota balsų dauguma (314.3 

str.). Europos Parlamentas gali tik priimti dalinius pakeitimus absoliučia balsų dauguma (314.4 str.) 

vienu svarstymu, kitu atveju biudžetas patvirtinamas.  

Pagal senąją procedūrą Taryba ir Parlamentas, kiekvienas galėjo primesti sprendimus prieš kito norą 

atitinkamai dėl privalomųjų ir neprivalomųjų išlaidų. Taip pat Parlamentas galėjo atmesti visa biudžetą 

dviejų trečdalių balsų dauguma. 

Naujasis 314 straipsnis pakeičia šias biudžeto priėmimo ypatybes procedūra, pagal kurią reikalaujama 

vieningo sutarimo dėl visko, ir jei nė viena susitarimo šalis nesutinka, numatyta bendro atmetimo 

taikinimo komitete, sudarytame iš valstybių narių ir Europos Parlamento atstovų, galimybė. Susitarimą 

gali blokuoti arba sprendimą blokuojanti vyriausybių mažuma Taryboje, dėl kurios negalima pasiekti 

kvalifikuotos daugumos, arba paprastoji Parlamento narių dauguma taikinimo komitete. Jei esama 

nesutarimo, labai sunku patvirtinti pakeitimus, tačiau viso biudžeto atmetimas yra labai tikėtinas. 

Atsižvelgiant į šias taisykles, mažiau tikėtina, kad pasikeis biudžeto status quo, turint mintyje išlaidoms 

skirtas sumas.  

Esama ir kitų vingrybių. Naujosios procedūros baigiamieji etapai atrodo neįvykdomi, tačiau būtent tuo 

jie ir reikšmingi mažinant Europos Parlamento, galinčio pritarti reformai, įgaliojimus ir didinant 

sprendimą blokuojančios vyriausybių mažumos derybines galias Taryboje. Taikinimo komitetui 

sėkmingai baugus savo darbą Parlamentas ir Taryba turi galimybę patvirtinti arba atmesti priimtą tekstą 

per galutinius posėdžius. Jei Taryba patvirtina tekstą, jis vis dar gali būti atmestas absoliučia balsų 

dauguma Parlamente (314.7c str.). Jei Taryba atmeta tekstą, nors Parlamentas jį patvirtina, ne tik 

bendras tekstas būtų patvirtintas, bet EP gautų teisę vėl primesti visus originalius savo pakeitimus trijų 

penktųjų balsų dauguma (314.7d str.). Kada galima tikėtis, jog Taryba surinks kvalifikuotą balsų 

daugumą, kad atmestų tekstą, dėl kurio kvalifikuota balsų dauguma ką tik sutarta per taikinimą? Kodėl 
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ši kvalifikuota dauguma Taryboje turėtų teikti pirmenybę EP vėl primestiems pakeitimams, kurie buvo 

anksčiau atmesti, o ne taikinimo komiteto darbo rezultatui, kurį Tarybos kvalifikuota balsų dauguma 

jau yra patvirtinusi? (Benedetto and Høyland 2007: 585-6). Taryba niekada neatmestų teksto, dėl kurio 

preliminariai susitarė jos delegacija taikinimo komitete. Per taikinimą valstybės narės bus labiau 

nelankstūs derybininkai nei Parlamento nariai. Parlamento delegacija gali sudaryti preliminarų 

susitarimą su Taryba, žinodama, kad vis dar turi įgaliojimą atmesti tą susitarimą per Parlamento 

plenarinį posėdį. Tačiau, akivaizdžiai itin didelių Parlamento įgaliojimų vėl primesti visus savo 

originalius pakeitimus, jei Taryba pakeičia savo nuomonę, niekada nebus galima įgyvendinti, nes ši 

taisyklė suvaržytų Tarybą per taikinimo procedūrą sudaryti tik tokį susitarimą, kuris atitinka 

kvalifikuotos vyriausybių daugumos reikalavimus. Arba tai, arba Tarybos sprendimą blokuojanti 

mažuma pasinaudos savo įgaliojimais atmesti biudžetą tiesiog nesusitariant per taikinimo procedūrą – 

taip ir atsitiko 2010 m. lapkričio mėn. sprendžiant dėl 2011 m. metinio biudžeto (Benedetto 2013: 358-

9). 

Kas atsitinka, jei nesusitariama dėl jokio metinio biudžeto iki naujų finansinių metų pradžios, kaip 

atsitiko XX a. devintajame dešimtmetyje? Kol nesusitariama dėl metinio biudžeto, kas mėnesį Taryba ir 

Parlamentas gali susitarti išleisti ne daugiau kaip vieną dvyliktąją praėjusių metų sumų (EB 273 str. ir 

SESV 315 str.), vadinamųjų laikinųjų dvyliktųjų dalių. Pagal senąją sutartį Taryba nustatydavo sumą 

kiekvieną mėnesį, o Parlamentas galėjo padidinti arba sumažinti neprivalomųjų išlaidų sumas tik 

laikydamasis ribų, nustatytų pagal daugiamečio biudžeto paketą. Tai leisdavo Parlamentui blokuoti 

biudžetą, tačiau kas mėnesį užtikrinti lėšas savo paties prioritetams pagal neprivalomąsias išlaidas. 

Pagal Lisabonos sutartį šie Parlamento įgaliojimai sumažinti ir jis gali tik blokuoti didinimus arba 

balsuoti už mažinimus, tačiau įgaliojimai išplėsti visoms išlaidų sritims. Parlamentas gauna daugiau 

įgaliojimų mažinti išlaidas, tačiau netenka įgaliojimų didinti išlaidas (Benedetto 2013: 360). 

Pagal seną EB 272.9 straipsnį buvo leidžiama viršyti neprivalomųjų išlaidų viršutines ribas, jei taip 

susitarė Europos Parlamentas trijų penktadalių balsų dauguma kartu su Tarybos kvalifikuota balsų 

dauguma. Lisabonos sutartimi senasis 272.9 straipsnis išbraukiamas ir tai reiškia, kad viršyti viršutinę 

ribą galima tik jei pasiektas vieningas sutarimas Taryboje. 

Taigi, nors išlaidos gali nebūti sumažintos, jos yra mažesnės nei būtų buvę kitu atveju. Parlamentas, 

kuris paprastai teikia pirmenybę didesnėms išlaidoms, netenka įgaliojimų primesti pakeitimus dėl 

išlaidų, vadintų neprivalomosiomis išlaidomis. Parlamentas taip pat praranda paskatą atmesti biudžetą, 

nes jo įgaliojimai dėl laikinųjų dvyliktųjų dalių (SESV 315 str.) apsiriboja tik įšaldymu arba sumažinimu. 

Tačiau Taryba gali turėti paskatą blokuoti biudžetą, nes pagal naująjį 315 straipsnį jai leidžiama 

užtikrinti, kad išlaidos būtų įšaldytos. Pirmiau išdėstytoje dalyje taip pat parodyta, kad bet kuri viena 

valstybė narė gali užblokuoti išlaidų didinimą, viršijantį DFP nustatytas viršutines ribas. 



D teminis skyrius. Biudžeto reikalai 
_______________________________________________________________________________________ 

 14 

2.4. GRĄŽINIMO TAŠKAI 

Grąžinimo taško koncepcija yra panaši į status quo koncepciją, bet socialiniuose moksluose taip 

vadinama tai, kas atsitinka, kai status quo nėra sprendimo nepriėmimo pasekmė. Metiniai biudžetai, 

kurie nėra automatiškai pratęsiami ir kuriems taikomi vienašališki pakeitimai, yra geras grąžinimo taško 

taikymo pavyzdys. 

Pirmiau pateiktą diskusiją, atkreipiančią dėmesį į metinio biudžeto rezultatus, kurie yra labiau 

nelankstūs ir kurie gali lemti mažesnes išlaidas, gali paaiškinti du skaičiai, pateikti toliau, kuriais 

palyginami galimi ES metinio biudžeto rezultatai iki įsigaliojant Lisabonos sutarčiai ir jai įsigaliojus. Bet 

kuri institucija, kuri yra toliausiai nuo status quo arba grąžinimo taško, turės nuostolių. Grąžinimo taškas 

galėtų būti status quo, jei nesusitarus dėl biudžeto bus tęsiamas ankstesnis biudžetas. Jei Europos 

Parlamentas bus labiau nutolęs nuo grąžinimo taško, jis pralaimės kovas dėl metinio biudžeto.  

Šie hipotetiniai rezultatai leidžia manyti, kad Europos Komisija, Parlamentas ir išlaidumą palaikančios 

valstybės narės nori didesnių išlaidų, Tarybos svarbiausia valstybė, lemianti kvalifikuotą balsų 

daugumą, Vokietija, nori mažesnių išlaidų, o radikalesnės valstybės narės, sudarančios grupę 

„Noordwijk“ (dar vadinamą grupe, pasisakančia už veiksmingesnį išlaidų panaudojimą), nori dar 

mažesnių išlaidų. Kadangi Parlamentui taikomi DFP viršutinės ribos apribojimai, jis galėtų nustatyti tik 

tokias neprivalomąsias išlaidas, kurios būtų mažesnės nei Parlamentas pageidautų, bet didesnės nei 

Taryba būtų norėjusi. Tai yra neprivalomųjų išlaidų grąžinimo taškas pagal senąją procedūrą (2 pav.). 

Taryba kvalifikuota balsų dauguma galėjo nustatyti privalomąsias išlaidas ir galėjo padidinti 

neprivalomųjų išlaidų viršutines ribas. Abiejų šių rezultatų atveju išlaidos galėtų padidėti, palyginti su 

status quo. 

5 pav. Panašumas su grąžinimo tašku. Kas laimi prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai? 
 

                        GT: PI 
                          GT: viršutinė riba              GT: NPI 
 
Mažiau           Daugiau 
Išlaidos          Išlaidos 
  „Noordwijk“ SQ          KBD        Lėšų naudotojai    Komisija 
    Grupė    Svarbiausia valstybė           ir EP 
  
 
Šaltinis: Benedetto (2017) 
Sutartiniai ženklai: SQ: status quo, GT: grąžinimo taškas, PI: privalomosios išlaidos, NPI: neprivalomosios išlaidos, KBD: 

kvalifikuota balsų dauguma, EP: Europos Parlamentas 

 
Pagal Lisabonos sutartį (3 pav.) grąžinimo taško taikymas tampa labiau tikėtinas, tada Taryba nustato 

išlaidų dydį kvalifikuota balsų dauguma, o Parlamentas turi galimybę tik įšaldyti išlaidas, o ne jas 

padidinti, ir norint padidinti viršutinę išlaidų ribą reikalingas vieningas balsavimas Taryboje. Dėl to visų 

išlaidų grąžinimo taškas tapo idealiu tašku, kurį lemia Tarybos kvalifikuotos balsų daugumos 

svarbiausia valstybė, t. y. valstybė narė, kuri sprendžia, ar bus gauta kvalifikuota balsų dauguma, ar 
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nebus. Kol kas grupės „Noordwijk“ biudžeto skeptikai gavo veto teisę sprendžiant dėl viršutinės išlaidų 

ribos padidinimo, o tai reiškia, kad viršutinės ribos grąžinimo taškas yra status quo (Benedetto 2017). 

6 pav. Panašumas su grąžinimo tašku. Kas laimi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai? 
                 

                   GT: viršutinė riba          GT: išlaidos           
 
Mažiau           Daugiau 
Išlaidos          Išlaidos 
  „Noordwijk“ SQ  KBD               Lėšų naudotojai Komisija   
     Grupė    Svarbiausia valstybė                     ir EP 
  
 
Šaltinis: Benedetto (2017) 
Sutartiniai ženklai: SQ: status quo, GT: grąžinimo taškas, KBD: kvalifikuota balsų dauguma, EP: Europos Parlamentas 

Nors pagal Lisabonos sutarties taisykles grąžinimo taško taikymas yra labiau tikėtinas, negalima 

užtikrinti, kad jis bus taikomas, nes Parlamentas ir Taryba gali susitarti. Dėl tikėtinos grąžinimo taško 

biudžeto grėsmės esama tikimybės, kad vykdant metinio biudžeto procedūrą kai kurios institucijos 

sustiprinamos kitų atžvilgiu. Per 2007–2010 metų, dėl kurių biudžetų buvo sprendžiama pagal 

ankstesnes taisykles, laikotarpį vidutinis skirtumas tarp pageidaujamų mokėjimų asignavimų, už 

kuriuos balsavo Taryba ir Parlamentas per pirmąjį svarstymą, buvo šiek tiek didesnis nei 6 procentai2. 

Nuo 2011 m. šis vidutinis skirtumas sumažėjo iki 3 proc. ir tęsėsi per laikotarpį, kai biudžetinė politika 

buvo mažiau grindžiama bendru sutarimu. Iš to galima daryti išvadą, kad Europos Parlamento 

balsavimo elgesys tapo labiau pritaikytas prie naujos padėties. 

3. EURO ZONOS KRIZĖ 

Euro zonos krizė sutapo su Lisabonos sutarties įsigaliojimu. Nors kai kurios ES interesų grupės rėmė 

biudžeto lėšų didinimą kaip fiskalinio skatinimo priemonę, kitoms labiau sekėsi palaikyti išlaidų lygį 

vadovaujantis griežto taupymo praktika, taikoma pagal nacionalinius biudžetus. Grupės „Noordwijk“ 

valstybės arba grupė, pasisakanti už veiksmingesnį išlaidų panaudojimą, rėmėsi reikalavimu taikyti 

griežto taupymo priemones krizės laikotarpiu, kai ragino patvirtinti mažesnės ES 2011 m. biudžeto ir ypač 

2012 m. biudžeto išlaidas, taip pat 2012 ir 2013 m. rėmėsi tuo reikalavimu per derybas dėl 2014–2020 m. 

DFP, pagal kurią išlaidos buvo sumažintos 5 proc., palyginti su ankstesniu laikotarpiu. Nors griežto 

taupymo priemonės buvo diskusijų dalis, nepakeitus taisyklių Lisabonos sutartyje, aptartų anksčiau 

išdėstytose dalyse, nebūtų buvę galimybių priimti daug mažesnius 2011 ir 2012 m. biudžetus nei norėjo 

Komisija ir Parlamentas. Paminėtina, kad metinių biudžetų atveju sumažintas buvo tik 2014 m. biudžetas, 

atsižvelgiant į naują, mažiau lėšų numatančią DFP. 2011 ir 2012 m. biudžetai buvo padidinti labai nedaug, 

o galutinis 2013 m. biudžetas padidintas daugiau, siekiant užtikrinti Parlamento pritarimą naujai, mažiau 

lėšų numatančiai DFP. 2014 m. biudžetas patvirtintas tuo pat metu kaip DFP ir dėl tos DFP buvo mažesnis, 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
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tačiau vis dar didesnis nei norėjo Taryba, nes vėl tokiu būdu siekta užtikrinti Parlamento pritarimą 

daugiametei finansinei programai. 

Spaudimas nacionaliniams biudžetams buvo labai didelis, o valstybių narių politikai, numatantys 

trumpesnio laikotarpio perspektyvas, galėjo būti mažiau linkę suvokti ES biudžetą kaip investiciją, 

lemiančią pridėtinę vertę, palyginti su konkuruojančiais nacionaliniais prioritetais. Kaip matyti Aukšto 

lygio grupės nuosavų išteklių klausimais ataskaitoje3 (Monti et al 2017), nuosavų išteklių lėšų pervedimai 

į ES lygmenį dažnai įrašomi į nacionalines sąskaitas kaip išlaidos. Dėl nuosmukio ir sumažėjusių BNPj 

nacionaliniu lygmeniu taip pat buvo jaučiamas ir tolesnis spaudimas BNPj bazei.  

Tais metais finansų ministrams susirūpinimą kėlė Europos finansinės padėties stabilizavimo mechanizmo 

įsipareigojimai, sudarantys 60 mlrd. EUR, t. y. tik šiek tiek mažesni nei metinio biudžeto vertė, ir jiems 

teikiama visapusiška ES biudžeto garantija. Tai buvo pirmasis gelbėjimo fondas, dėl kurio susitarta 

2010 m. Lėšų gauta finansų rinkose ir jos teiktos kaip paskolos Portugalijai ir Airijai iki 2013 m. Jei paskolos 

nebūtų grąžintos, sumos skolintojams turėtų būti grąžintos iš ES biudžeto. Nuo 2013 m. naujų paskolų 

neteikta, išskyrus vieno mėnesio paskolą, suteiktą Graikijai 2015 m., kuri buvo visiškai grąžinta. Minėtas 

fondas ir toliau gyvuoja, nes laukiama, kol Portugalija ir Airija grąžins savo skolas. 

Finansų ministrai sutinka su ES biudžetu, tačiau jie turi sutikti ir su kitais finansiniais įsipareigojimais. Iki 

2013 m. euro zonos nacionaliniai iždai garantavo iki 440 mlrd. EUR paskolų sunkumų patiriančioms 

valstybėms narėms, paskolos teiktos naudojantis Europos finansinio stabilumo fondu. Po 2013 m. šis 

fondas tęsia veiklą toliau, kad būtų galima surinkti grąžinamas paskolas, kai ateina laikas jas padengti. Nuo 

2013 m. ankstesnį fondą pakeitė Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė ir ji taip pat sukurta 

tam, kad būtų galima padėti sunkumų patiriančioms euro zonos valstybėms narėms bei finansų 

įstaigoms. Ši priemonė taip pat gauna lėšų finansų rinkose, tačiau surenkamų lėšų lygis viršija 

700 mlrd. EUR, ir šios priemonės lėšų garantiją taip pat suteikia euro zonos valstybių narių iždai. Kadangi 

PNPj lėšų pervedimai, skirti nuosaviems ištekliams sudaryti, dažniausiai laikomi nacionalinio lygmens 

išlaidomis, euro zonos iždų rizika prisiimti įsipareigojimus arba spręsti įsipareigojimų nevykdymo 

problemas euro zonoje ir toliau daro neigiamą netiesioginį poveikį Tarybos narių elgesiui sprendžiant dėl 

ES biudžeto. 

 

  

                                                 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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Nuo tada, kai prieš dešimtmetį įsigaliojo 2007–2013 m. finansinė perspektyva, ES 
biudžetas patyrė didelių pokyčių. 2009 m. įsigaliojo Sutartis dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV), dėl kurios susitarta Lisabonoje. Tai reikšmingai pakeitė 
Europos Sąjungos institucijų įgaliojimus. 2008 m. kilusi pasaulinė finansų krizė ir 
vėlesnė euro zonos krizė lėmė spaudimą ES valstybėms narėms taikyti griežto 
taupymo priemones, taip pat lėmė spaudimą pačiam ES biudžetui. Šiame 
informaciniame pranešime pateikiama minėtų įvykių santrauka. 
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