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Šis dokumentas skirtas naujai išrinktiems Europos Parlamento nariams, ypač 
Biudžeto komiteto nariams, susipažinti su šeštosios Parlamento kadencijos metu 
vykusiomis metinėmis biudžeto sudarymo procedūromis ir atkreipti jų dėmesį į kai 
kuriuos politinius laimėjimus. 
 
Kai kurie techniniai terminai pateikiami kursyvu ir paaiškinami prie šio dokumento 
pridedamame glosarijuje. 
 
Šį dokumentą bendrai parengė Biudžeto komiteto sekretoriatas ir Biudžeto reikalų 
teminis skyrius. 
 
Šį dokumentą sudaro keturios dalys: 

 1 dalis.  Svarbiausi laimėjimai. Sritys, kuriose EP padarė esminių pakeitimų; 
 2 dalis.  Metinėse ir daugiametėse procedūrose naudojamos biudžeto 

priemonės; 
 3 dalis.  2005–2009 m. metinės biudžeto sudarymo procedūros;  
 4 dalis.  Priedai. Išsamus biudžetas ir terminų glosarijus. 

 
Daugiau ir išsamesnės informacijos apie 2007–2013 m. daugiametę finansinę 
programą ir šeštosios Parlamento kadencijos metines biudžeto sudarymo procedūras 
rasite Biudžeto reikalų teminio skyriaus atliktame 2006 m. gegužės 17 d. 
tarpinstitucinio susitarimo ir 2005–2009 m. biudžeto sudarymo procedūrų tyrime.   
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Metinių biudžeto sudarymo procedūrų santraukose neminimi taisomieji biudžetai, 
tačiau jie įtraukti į pridedamas lenteles. Šioje lentelėje pateikiamas per kiekvienus 
biudžetinius metus priimtų taisomųjų biudžetų skaičius: 
 

Biudžetiniai metai 2005 2006 2007 2008 
Taisomųjų biudžetų skaičius 8 6 7 10 
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DAUGIAMETĖ FINANSINĖ PROGRAMA (DFP) 
 

Nuo 1988 m. metinės biudžeto sudarymo procedūros vyko pagal Daugiametę 
finansinę programą (DFP), sudaromą remiantis Tarpinstituciniu susitarimu (TIS). 

Dabartinis Tarpinstitucinis susitarimas priimtas 2006 m. gegužės 17 d. Jo tikslas 
– padidinti biudžetinę drausmę, patobulinti metinės biudžeto sudarymo procedūros 
veikimą ir institucijų bendradarbiavimą biudžeto klausimais, taip pat užtikrinti patikimą 
ES lėšų valdymą.  

1. BENDRA INFORMACIJA 

1.1. TIS IR DFP.  VEIKSMAI SIEKIANT SKLANDŽIOS METINĖS BIUDŽETO 
SUDARYMO PROCEDŪROS 

Devintasis dešimtmetis dažnai vadinamas ES lygmens biudžeto krizės 
dešimtmečiu. Atviras dviejų biudžeto valdymo institucijų konfliktas lėmė tai, kad 1980, 
1985, 1986 ir 1988 m. biudžetai priimti vėlai ir kad taikyta laikinos vienos dvyliktosios 
asignavimų dalies sistema. 

Dėl šios priežasties nuspręsta apibrėžti ES išlaidas pasinaudojant vidutinės trukmės 
(penkerių, vėliau septynerių metų) planavimo priemone, nustatyti taisykles, kurios 
palengvintų dialogą ir padėtų nugalėti šiuos sunkumus.  

Biudžeto asignavimai ir toliau tvirtinami ir vykdomi kasmet. Taigi TIS tapo biudžeto 
srities tarpinstitucinių ryšių pagrindu ir nuo to laiko, kai jie pasirašomi, metiniai 
biudžetai priimami laiku. Šie susitarimai taip pat lėmė tai, kad buvo pradėtos rengti 
daugiametės finansinės programos. 

Jei įsigaliotų Lisabonos sutartis, DFP nebebūtų tvirtinamos remiantis TIS, nes jų 
galiojimo laikotarpis ribotas. Tačiau jos būtų įtrauktos į pirminę teisę (Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 312 straipsnis). 

1.2. FINANSINĖS PROGRAMOS 

Nors priėmus dvi pirmąsias finansines programas padidinta viršutinė nuosavų 
išteklių riba, to nebuvo daroma priėmus trečiąją ir dabartinę ketvirtąją finansines 
programas. 

Visos finansinės programos atspindėjo strategines gaires ir svarbiausius politinius 
sprendimus. 

1988–1992 m. (pirmasis Ž. Deloro paketas).  Ji skirta nutraukti biudžeto krizei ir 
suteikti reikiamų išteklių Suvestinio Europos akto biudžetui vykdyti. 

1993–1999 m. (antrasis Ž. Deloro paketas).  Jį priėmus buvo galima du kartus 
padidinti struktūrinių fondų lėšas. 

2000–2006 m. (Darbotvarkė 2000). Bendrijos biudžetas stabilizuotas ir taip taupoma 
siekiant finansuoti plėtrą. 

2007–2013 m.  Atsižvelgiant į biudžetinę drausmę ir remiantis Bendrijos pridėtinės 
vertės vertinimu, šia programa siekiama Europos Sąjungai suteikti pakankamai lėšų. 
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2. DABARTINIS TIS IR DFP (2007–2013 M.) 

2.1. DVEJI DERYBŲ METAI  

Nuo 2004 m. pradžios, kai buvo pateiktas Komisijos komunikatas, iki 2006 m. 
gegužės 17 d., kai buvo priimtas TIS, valstybės narės derėjosi beveik dvejus metus, 
kad Europos Vadovų Taryba pasiektų susitarimą (2005 m. gruodžio mėn.). 

2.2. SIEKDAMAS PASIRENGTI DERYBOMS, EUROPOS PARLAMENTAS 
ĮSTEIGĖ SPECIALIAS VIDAUS TARNYBAS 

EP nusprendė įsteigti laikinąjį komitetą; šis komitetas 2005 m. gegužės mėn. 
parengė didelės apimties ir išsamų pranešimą (R. Böge pranešimas). Jame buvo 
nustatyta EP derybų pozicija ir jis didžiąja balsų dauguma priimtas 2005 m. birželio 
mėn.  Tai pirmas kartas, kai EP derybų poziciją priėmė anksčiau, negu buvo 
patvirtintos Tarybos išvados. Joje nustatyti kiekybiniai (iš viso 975 mlrd. EUR 
įsipareigojimų asignavimų) ir kokybiniai veiksniai, pvz., finansų sistemos reforma, 
biudžeto vykdymo gerinimas ir atnaujinta lankstumo priemonė.  Nuosekli ir tvirta EP 
pozicija buvo glaudaus specializuotų komitetų bendradarbiavimo rezultatas.  

Įsteigus šį laikinąjį komitetą, padidintas EP kaip lygiaverčio Tarybos partnerio 
pastebimumas. 

2005 m. gruodžio mėn. Tarybai pasiekus susitarimą (847 mlrd. EUR, t. y. daug 
mažiau, negu įrašyta EP birželio mėn. patvirtintoje pozicijoje), 2006 m. pradžioje 
įvyko keturi trišaliai susitikimai. 2006 m. balandžio 4 d. pasiektas trijų institucijų 
susitarimas, kuris pasirašytas 2006 m. gegužės 17 d.  

3. EP PASIEKTI REZULTATAI IR TOLESNI VEIKSMAI 

3.1. EP LAIMĖJIMAI  

Pagal 2007–2013 m. DFP šio laikotarpio ES išlaidoms skirta 864,3 mlrd. EUR.  Nors 
pasibaigus deryboms liko neišspręsta keletas deficito klausimų, susitarimas buvo 
vienintelis galimas kompromisas, kurį šių itin svarbių derybų metu galėjo pasiekti 
Parlamentas. 

EP laimėjimai apima pažangą, kurios jis pasiekė trijose savo derybinės pozicijos 
srityse: 

– suderinti politinius prioritetus ir finansų poreikį (4 mlrd. EUR padidinti ES 
politikos uždaviniams finansuoti skiriamas lėšas); finansuoti priemones, neįeinančias 
į finansinę programą, pvz., ES solidarumo fondą, Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondą, Neatidėliotinos pagalbos rezervą); 

– užtikrinant didesnį lankstumą tobulinti biudžeto struktūrą (lankstumo priemonė, 
laikotarpio vidurio peržiūra);  

– didinti ES biudžeto lėšų panaudojimo kokybę ir išlaikyti išimtines 
Europos Parlamento teises (Finansinio reglamento, nuostatų dėl patikimo ES 
biudžeto finansų valdymo, ypač valstybių narių metinių suvestinių, peržiūra, EP 
teisės į informaciją apie BUSP rėmimas, Parlamento dalyvavimas atliekant 
laikotarpio vidurio peržiūrą).  
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Atsižvelgiant į EP poziciją derybų dėl dabartinės finansinės programos metu, jau per 
pirmuosius jos galiojimo metus paaiškėjo, kad nepakanka finansavimo. 2007 m. 
rengiant 2008 m. biudžetą valstybės narės susitarė pasekti Parlamento pavyzdžiu ir 
suteikė papildomų Bendrijos lėšų programai „Galileo“ ir ETI, o vėliau – maisto 
priemonei ir padidino ES įnašą į Europos ekonomikos atkūrimo planą. Šie 
finansavimo poreikiai (atitinkamai 3,7 mlrd., 1 mlrd. ir 5 mlrd. EUR) buvo patenkinti 
pasitelkus TIS priemones.  

3.2. TOLESNI VEIKSMAI. LAIKOTARPIO VIDURIO PERŽIŪRA 

Trečiojoje TIS deklaracijoje Komisija raginama atlikti išsamų finansinės programos 
persvarstymą, kuris apimtų visus ES išlaidų (taip pat ir bendrosios žemės ūkio 
politikos) ir išteklių (įskaitant JK korekciją) aspektus, ir 2008 m. (2009 m.) parengti 
ataskaitą. Atliekant šį persvarstymą turėtų būti įvertinta, kaip veikia TIS. 

Siekdamas įtvirtinti savo poziciją prieš Komisijai pateikiant pasiūlymų, 2009 m. kovo 
25 d. EP priėmė rezoliuciją. 

Siekdamas, kad nesumažėtų esamoms programoms skiriamų išteklių, EP 
primygtinai reikalavo finansuoti naujus prioritetus, ypač tuos, kurie įrašyti į 1a, 3 ir 
4 išlaidų kategorijas. Šie prioritetai apima mokslinius tyrimus ir inovacijas, tokius 
naujus uždavinius kaip energijos tiekimo patikimumas, klimato kaita, pilietybė, laisvė, 
saugumas ir teisingumas, taip pat BUSP. Parlamentas taip pat paragino geriau 
įgyvendinti kai kuriuos bendruosius principus, pvz., susitelkti ties politikos sritimis, 
turinčiomis ES pridėtinę vertę, nustatyti teigiamus ir neigiamus prioritetus, o ne 
nusistatyti viršutines ribas, užtikrinti didesnį lankstumą ir kt. 

 

2009 M. KOVO 29 D. EP REZOLIUCIJOJE PATEIKIAMI TRYS 
LAIKOTARPIO VIDURIO PERŽIŪROS ETAPAI 

1.   Išspręsti metinių biudžeto sudarymo procedūrų metu iškylančius deficito ir 
likučių klausimus, taip pat išsiaiškinti galimus poreikius, susijusius su Lisabonos 
sutartyje numatyta nauja ES kompetencija.  

2.  Pasirengti galimam dabartinės DFP pritaikymui ir pratęsimui iki 2015 m. 
(2016 m.) siekiant sklandžiai pereiti prie sistemos, kai DFP bus sudaroma 5 metams, 
pagal kurią visi Parlamentai ir visos Komisijos turės politinę atsakomybę už kiekvieną 
DFP ir už galimus dabartinių programų pritaikymus ir pratęsimą atsižvelgiant į DFP 
pratęsimą.  

3.  Parengti kitą DFP, kuri pradėtų galioti 2016 m. (2017 m.) (ją rengs 2014 m. 
išrinktas Parlamentas). 
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NUOSAVI IŠTEKLIAI 

4. BENDRA INFORMACIJA 

Europos bendrijos steigimo sutarties 269 straipsnyje nustatyta, kad „neatmetant kitų 
įplaukų, visas biudžetas finansuojamas nuosavais ištekliais“. 

1.3. LAIPSNIŠKAS NUOSAVŲ IŠTEKLIŲ ĮVAIRINIMAS 

Bendrijos iš pradžių finansuojamos nacionaliniais įnašais. 1970 m. balandžio 21 d. 
priėmus sprendimą, Bendrijos biudžetas finansuojamas nuosavais ištekliais, kurie 
teisėtai priklauso Bendrijoms ir dėl jų nereikia priimti papildomo valstybių narių 
institucijų sprendimo. Siekiant subalansuoti biudžetą, 1970 m. sprendime nustatyti 
„tradiciniai nuosavi ištekliai“ (muitai ir žemės ūkio, cukraus bei izogliukozės 
mokesčiai) ir „PVM nuosavi ištekliai“. 1988 m. nustatytas vadinamasis ketvirtasis 
išteklių šaltinis, grindžiamas valstybių narių BNP. 

Palaipsniui BNP grindžiamas išteklių šaltinis tapo pagrindiniu ES biudžeto 
finansavimo šaltiniu ir šiuo metu siekia daugiau kaip 70 proc. visų įplaukų, PVM 
sudaro apie 15 proc., o tradiciniai nuosavi ištekliai – likusią visų įplaukų dalį.  

Kitos įplaukos, kurios sudaro maždaug 1 proc. biudžeto, apima mokesčius, kuriuos 
nuo savo atlyginimo moka ES institucijų tarnautojai, ne ES šalių įnašus į tam tikras 
ES programas ir baudas įmonėms, pažeidžiančioms konkurencijos ar kitus teisės 
aktus. 

1.4. KOREKCIJOS MECHANIZMAIS PAPILDYTA SISTEMA 

Po Fontenblo 1985 m. gegužės 7 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo 
nustatyta Jungtinės Karalystės korekcija. Jungtinės Karalystės korekcija yra 
kompensavimo mechanizmas, pagal kurį Jungtinei Karalystei grąžinama du trečdaliai 
skirtumo tarp jos išteklių, pagrįstų pajamomis iš PVM, ir jai skirtos Bendrijos išlaidų 
dalies. Siekiant nekeisti esamo bendro nuosavų išteklių dydžio, Jungtinei Karalystei 
grąžinamas jos sumokėtas įmokas dengia kitos valstybės narės, o Vokietijos 
(nustatyta 1985 m.), Nyderlandų, Austrijos ir Švedijos (susitarta per 1999 m. Berlyne 
vykusį Europos Vadovų Tarybos susitikimą) mokamų įmokų dalis sumažinta iki 75 
proc. Taigi pirminė korekcija papildyta korekcijos nuolaidomis. 

1.5. DALINIS PAKEITIMAS, PRIIMTAS 2005 M. GRUODŽIO MĖN. 
VYKUSIOS EUROPOS VADOVŲ TARYBOS 

2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba paragino atlikti kitus nuosavų išteklių 
sistemos pakeitimus, pagal kuriuos sumažinta JK korekcija ir kelioms valstybėms 
narėms sumažintos įmokos, skirtos JK korekcijai finansuoti.  Susitarta dėl šių 
pakeitimų: 

•  suderinti PVM mokėjimo procentą visoms valstybėms narėms, išskyrus 
Vokietiją, Nyderlandus, Švediją ir Austriją, kurioms 2007–2013 m. turėtų būti 
taikomi mažesni tarifai; 

•  sumažinti bendrąsias metines nuosavų išteklių įmokas Nyderlandams ir 
Švedijai 2007–2013 m. atitinkamai 605 mln. ir 150 mln. EUR; 



 10

•  pakoreguoti JK korekcijos apskaičiavimą, apsiribojant 10,5 mlrd. EUR per 
2007–2013 m. laikotarpį, palaipsniui mažinant bendrus išlaidų asignavimus, 
išskyrus nuo 2004 m. balandžio 30 d. įstojusių valstybių narių BŽŪP. 

Be to, į susitarimą dėl 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos įrašyta 
persvarstymo nuostata. Taryba paragino Komisiją atlikti išsamų persvarstymą, kuris 
apimtų visus išlaidų ir pajamų aspektus, įskaitant bendrąją žemės ūkio politiką ir 
Jungtinės Karalystės korekciją, ir 2008 m. (2009 m.) parengti ataskaitą.  

5. EUROPOS PARLAMENTO VEIKSMAI 

2.1. EUROPOS PARLAMENTAS KRITIKUOJA NUOSAVŲ IŠTEKLIŲ 
SISTEMĄ 

Europos Parlamentas savo 2007 m. kovo 29 d. rezoliucijoje dėl nuosavų išteklių 
ateities pabrėžė, kad dabartinė nuosavų išteklių sistema, kuri daugiausiai grindžiama 
valstybių narių įnašais, yra nedemokratiška. Nuosavų išteklių sistema tapo sudėtinga 
ir Europos piliečiams nesuprantama sistema. Ši sistema neskatina Europos 
integracijos proceso skaidrumo ir lėmė vis daugiau sudėtingų diskusijų dėl valstybių 
narių įnašų dydžio. EP taip pat pabrėžė, kad kai kurioms plataus užmojo Europos 
iniciatyvoms, pvz., „Galileo“ ar transeuropiniams tinklams, nebuvo skirta pakankamai 
lėšų. Be to, dėl to, kad 89 proc. nuosavų išteklių buvo labiau įnašai, negu tikri 
nuosavi ištekliai, suaktyvėjo diskusija dėl vadinamojo sąžiningo grąžinimo, kai 
valstybės narės apskaičiuoja savo grynąjį biudžeto balansą. 

Keliose rezoliucijose Europos Parlamentas atkreipė dėmesį į tai, kad trūksta pajamų 
(pvz., nuosavų išteklių viršutinė riba, kuri yra 1,24 proc. BNP1 ir kuri 1992 m. 
nustatyta Edinburge, niekada nebuvo pasiekta; Bendrijos biudžetas augo lėčiau negu 
valstybių narių biudžetai). Europos Parlamentas taip pat pareiškė, kad remia 
nuosavų išteklių sistemos reformą. Buvo pateikta pasiūlymų siekiant užtikrinti 
Europos Sąjungos biudžeto autonomiją, taip pat užtikrinti, kad biudžeto pajamos būtų 
renkamos labiau suprantamu Europos piliečiams būdu ir demokratiškiau. 

2.2. DVIEJŲ ETAPŲ METODAS, KURIS NUSTATYTAS 2007 M. KOVO 29 D. 
REZOLIUCIJOJE 

2007 m. kovo 29 d. rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių ateities 
pateiktos kelios rekomendacijos Komisijai, kaip 2008 m. (2009 m.) atlikti 
persvarstymą. Šioje rezoliucijoje valstybių ar vyriausybių vadovams taip pat aiškiai 
pateikiamos jų parlamentų nuomonės, nes ji grindžiama Alaino Lamassourės, kuris, 
siekdamas sutarimo dėl nuoseklaus požiūrio į ES nuosavų išteklių ateitį, bendravo su 
ES valstybių narių parlamentais, savo iniciatyva parengtu pranešimu. 

Rezoliucijoje, be minimų esamos finansavimo sistemos trūkumų, dviem etapais 
pateikiamas progresyvus požiūris. 

• Pirmajame reformos etape turėtų būti patobulinta dabartinė nacionalinių įnašų 
sistema. Valstybių narių lygybę ir solidarumą turėtų papildyti pateikimo 
paprastumas, kad ši sistema būtų suprantama ir skaidri piliečiams ir jų 
atstovams. 

                                                 
1 Bendrojo nacionalinio produkto (BNP) metodą 2002 m. pakeitė bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) 
metodas. Atsižvelgiant į naują statistinį metodą, 1,27 proc. BNP viršutinė riba atitinka 1,24 proc. BNP. 
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• Per antrąjį reformos etapą turėtų būti sukurta tikra nuosavų išteklių sistema, 
kuri atspindėtų steigimo sutarčių esmę ir dvasią. Ši naujoji sistema būtų 
grindžiama keliais principais, pvz., būtų visiškai laikomasi valstybių narių 
fiskalinio suverenumo ir fiskalinio neutralumo principo. Nepadidėtų nei bendros 
viešosios išlaidos, nei mokesčių našta piliečiams. Be to, nepasikeistų ES 
biudžeto sandara ir nauja sistema būtų taikoma palaipsniui. 

Išnagrinėta keletas galimų ateities variantų. Pabendravus su nacionaliniais 
parlamentais paaiškėjo, kad nors dar neatėjo laikas nustatyti naują Europos mokestį, 
šio varianto nereikėtų atmesti. Rezoliucijoje pabrėžiama, kad per antrąjį etapą 
svarbiausia aiškintis galimybę sukurti naują nuosavų išteklių sistemą, kuri būtų 
pagrįsta šiuo metu valstybėse narėse taikomu mokesčiu ir pagal kurią tam tikras 
dabartinio mokesčio procentas arba visas mokestis būtų mokamas tiesiai į ES 
biudžetą ir sudarytų iš tiesų nuosavus išteklius, taigi būtų nustatytas tiesioginis ryšys 
tarp Sąjungos ir Europos mokesčių mokėtojų. Keičiantis informacija su nacionaliniais 
parlamentais ir Komisijos nuosavų išteklių sistemos reformos ataskaitose šiuo tikslu 
atsižvelgta į kelis galimus mokesčius, įskaitant PVM, transporto priemonių kuro 
akcizo mokesčius ir kitus mokesčius už energiją, tabako ir alkoholio bei ekologinius 
mokesčius. 

6. PRIEMONĖS, KURIŲ IMTASI RATIFIKUOJANT LISABONOS SUTARTĮ 

Lisabonos sutartis šiuo atžvilgiu yra palanki (SESV 311 straipsnis (suvestinė 
redakcija), kuris pakeičia EBSS 279 straipsnį).   

Joje įtvirtinta, kad visas ES biudžetas finansuojamas nuosavais ištekliais, nustatyta, 
kad Taryba, pasikonsultavusi su Parlamentu, vienbalsiai priima sprendimą dėl 
Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, įskaitant galimybę numatyti naujas ir 
panaikinti esamas nuosavų išlaidų kategorijas. Ši sprendimą turėtų ratifikuoti 
valstybės narės. Joje taip pat nustatyta, kad Sąjunga pati pasirūpina savo tikslams 
pasiekti ir savo politikai įgyvendinti reikalingomis lėšomis. 

Atsižvelgiant į nuosavų išteklių įgyvendinimo priemonių pasikeitimus, galima 
pasakyti, kad anksčiau Taryba turėjo tik pasikonsultuoti su Europos Parlamentu, o 
pagal naująją Sutartį Taryba gali priimti sprendimus tik gavusi Parlamento pritarimą.  

Taigi nors EP 2009 m. kovo 18 d. rezoliucijoje dėl finansinių Lisabonos sutarties 
aspektų apgailestavo, kad valstybės narės nepasinaudojo galimybe sukurti tikrą 
nuosavų išteklių sistemą ir kad nebuvo padaryta pažangos siekiant įtraukti EP į 
esamų nuosavų išteklių ribų ir jų pobūdžio nustatymo procesą, jis palankiai įvertino 
pažangą, kurios pasiekta sprendimo dėl nuosavų išteklių įgyvendinimo priemonių 
srityje. 
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GLAUDESNIS BIUDŽETO IR TEISĖKŪROS RYŠYS 
 
Teisėkūra ir biudžetas yra glaudžiai susiję dalykai.  EP vaidina pagrindinį vaidmenį 
dviejose kompetencijos srityse kaip biudžeto valdymo ir teisėkūros institucija. 
Specializuoti teisėkūros komitetai su Komisija ir Taryba derasi dėl Bendrijos 
priemonių teisėkūros aspektų (pvz., politikos turinio, programų, veiksmų ir kt.), o 
Biudžeto komitetas derasi su Taryba dėl kiekvienos ES programos biudžetinių 
aspektų ir dėl kiekvienos priemonės finansinio paketo. Nė viena programa ar 
priemonė, turinti finansinį poveikį, negali būti priimta, kol biudžeto valdymo institucija 
nepatvirtina biudžeto. 

2. BIUDŽETO KOMITETO IR EP SPECIALIZUOTŲ KOMITETŲ RYŠIAI 

2.1. NUOMONĖS 

Biudžeto komitetas, be pagrindinės pastebimiausios veiklos – metinės biudžeto 
sudarymo procedūros, nuolat dalyvauja visų specializuotų komitetų teisėkūros 
procedūrose. Biudžeto komitetas priima nuomones dėl specializuotų komitetų 
rengiamų teisėkūros ir su teisėkūra nesusijusių pranešimų. 
Jeigu Biudžeto komiteto rengiamos nuomonės susijusios su teisėkūros pasiūlymais, 
turinčiais poveikį biudžetui, komitetas siekia patikrinti kiekvieno teisėkūros pasiūlymo 
finansinį suderinamumą su Daugiametės finansinės programos (DFP) išlaidų 
kategorijoms taikomomis viršutinėmis išlaidų ribomis.  Be to, su metine biudžeto 
sudarymo procedūra susijusiose nuomonėse komitetas siekia patikrinti, ar 
specializuoti komitetai atsižvelgia į teisėkūros procedūroje nustatytų ES programų 
finansinius paketus. Taip pat Darbo tvarkos taisyklėse (50 straipsnyje) nustatyta 
glaudesnio bendradarbiavimo procedūra, jeigu tam tikras „klausimas priklauso beveik 
vienodai dviejų ar daugiau komitetų kompetencijai“.  
Atsižvelgiant į su teisėkūra nesusijusią veiklą (pranešimus savo iniciatyva), Biudžeto 
komitetas teikia nuomones dėl politinių rezoliucijų projektų, susijusių su įvairiomis 
politikos sritimis, siekdamas, be kita ko, atkreipti dėmesį į šios politikos finansinius 
aspektus ir pagrindinius tinkamo biudžeto valdymo principus. 

2.2. KOMITETO VAIDMUO NENUMATYTAIS ATVEJAIS 
BENDRADARBIAUJANT SU KITAIS KOMITETAIS  

1.2.1. Solidarumo fondas ir Globalizacijos fondas 

Biudžeto komitetas gali nuspręsti derėtis su kita biudžeto valdymo institucija, kai 
reikia padengti nenumatytas išlaidas. 

Tai daroma sutelkiant Solidarumo fondą tuo atveju, jei valstybę narę ištinka 
katastrofa. Biudžeto komitetas yra pagrindinis šios procedūros komitetas, o 
Regioninės plėtros komitetas teikia nuomonę šiuo klausimu. Tokia pati procedūra 
taikoma ir Globalizacijos fondui sutelkti, jei reikia paremti valstybės narės įmones, 
kurios patiria neigiamą pasaulio ekonomikos poveikį. Tokiais atvejais Biudžeto 
komitetas taip pat yra pagrindinis komitetas, o Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetas teikia nuomonę. 
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1.2.2. Programa „Galileo“ ir Europos ekonomikos atkūrimo planas – tai 
du sėkmingi gero Biudžeto komiteto ir specializuoto Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE) bendradarbiavimo pavyzdžiai. 

  
Be jau minėto dviejų Europos fondų sutelkimo, neseniai Biudžeto komitetas dar 
dviem atvejais bendradarbiaujant su specializuotais komitetais buvo paragintas 
derėtis dėl nenumatytų išlaidų.  

Pirmuoju atveju dėl programos „Galileo“ – po to, kai finansuojant programą 
dalyvaujančios privačios įmonės 2008 m. rugsėjo mėn. atšaukė savo sprendimą. 
ITRE komitetas, atsakingas už siūlomą reglamentą dėl tolesnio Europos palydovinių 
radijo navigacijos programų (EGNOS ir „Galileo“) įgyvendinimo, negalėjo priimti 
Komisijos teisėkūros pasiūlymo, nes nebuvo atitinkamo finansinio paketo.  

2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė koreguoti 
Daugiametę finansinę programą siekiant atsižvelgti į nenumatytas aplinkybes. 
Komisija rugsėjo 19 d. sprendime numatė galimybę pasiūlyti peržiūrėti Daugiametę 
finansinę programą ir programai „Galileo“ įgyvendinti parengimo ir veikimo etapais 
skirti papildomus 2,4 mlrd. eurų. 

2008 m. biudžeto sudarymo procedūros metu per pirmąjį svarstymą Parlamentas 
džiaugėsi Komisijos pasiūlymu peržiūrėti Daugiametę finansinę programą. Šios 
procedūros metu per 2007 m. lapkričio 23 d. biudžeto derinimo posėdį EP primygtinai 
reikalavo peržiūrėti Daugiametę finansinę programą.  

Po ilgų derybų Taryba šiek tiek atsižvelgė į Parlamento reikalavimus, pateiktus 
vadovaujantis 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo nuostatomis. 
Visuotiniu Biudžeto komiteto ir Tarybos sutarimu numatyta peržiūrėti Daugiametę 
finansinę programą dėl 1,6 mlrd. eurų ir papildomai 200 mln. eurų skirti iš Bendrijos 
programų rengimo pagal 1a išlaidų kategoriją, 400 mln. eurų – perskirsčius prioritetus 
pagal septintąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo 
veiklos programą (Euratomas) ir sutelkti lankstumo priemonę, siekiant gauti 200 mln. 
eurų.  Šis susitarimas atitiko pagrindinį EP prioritetą nesumažinti finansinių paketų, 
skirtų daugiamečių programų įgyvendinimui finansuoti. 

Biudžeto komitetas priėmė pasiūlymą dėl sprendimo pakoreguoti DFP. Taigi už 
teisėkūros pasiūlymą atsakingas ITRE komitetas galėjo priimti teisėkūros pasiūlymą 
dėl programos „Galileo“ ir pateikti savo pranešimą svarstyti plenarinėje sesijoje. 

Antrasis atvejis susijęs su Europos ekonomikos atkūrimo planu, kurį 2009 m. sausio 
mėn. pasiūlė Komisija, siekdama remti ES ekonomiką ištikus pasaulinei finansų ir 
ekonomikos krizei. Biudžeto komitetas derėjosi su Taryba dėl Komisijos pasiūlymo 
finansinių aspektų, ypač dėl 5 mlrd. eurų išteklių, kurie iš dalies būtų skirti 
energetikos sektoriui, iš dalies plačiajuosčio ryšio kaimo vietovėse plėtojimui ir 
veiksmų, susijusių su naujais uždaviniais, nustatytais atliekant žemės ūkio politikos 
būklės įvertinimą, stiprinimui finansuoti. 

 2009 m. balandžio 2 d. pasiektame susitarime su Taryba nustatytas dviejų etapų 
metodas.  

o  1 etapas –  2,6 mlrd. EUR  

1a išlaidų kategorijos viršutinė išlaidų riba 2009 m. padidinta 2 mlrd. EUR, o 2 išlaidų 
kategorijos viršutinė išlaidų riba sumažinta ta pačia suma; iš 2009 m. biudžeto kaimo 
plėtrai papildomai skirta 600 mln. EUR.  
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o 2 etapas –  2,4 mlrd. EUR  

Likusi 2,4 mlrd. eurų suma turėjo būti skirta 2010 m. ir 2011 m. biudžetams derinti 
pasitelkus kompensavimo mechanizmą – naudojant visas biudžeto sudarymo 
procedūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas biudžeto priemones, taip 
pat nepažeidžiant pagal bendrą sprendimą priimamų programų finansinių paketų ir 
metinės biudžeto sudarymo procedūros. 

Ir šiuo atveju derybų rezultatas buvo priimtinas EP, nes laikytasi principo nemažinti 
daugiamečių finansinių programų finansinių paketų.  

Taigi Biudžeto komitetas, atsižvelgdamas į susitarimą su Taryba, patvirtino 
Daugiametės finansinės programos pakeitimą. Tuomet ITRE komitetas galėjo 
atitinkamai patvirtinti teisėkūros pasiūlymą ir pateikti jį plenarinei sesijai galutinai 
priimti. 
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FINANSINIS REGLAMENTAS 

 

Kaip nurodyta Sutartyje, Finansinis reglamentas yra pagrindinis dokumentas, 
kuriame išdėstyti principai ir procedūros, reglamentuojantys Europos Sąjungos 
biudžeto sudarymą ir vykdymą bei Europos Bendrijos finansų kontrolę. Įgyvendinimo 
taisyklėse nustatytos ir išsamesnės techninės taisyklės, kurių reikia taikant Finansinį 
reglamentą. 

Nors Europos bendrijos steigimo sutarties 279 straipsnyje nustatyta, kad su 
Parlamentu dėl pasiūlymo tik konsultuojamasi, Europos Parlamentas vaidina labai 
svarbų vaidmenį šioje procedūroje. 

Šeštosios Parlamento kadencijos metu galiojo dvi Finansinio reglamento 
redakcijos – 2002 ir 2006 metų2. 
7. BENDRA INFORMACIJA. PAGRINDINIAI 2002 M. FINANSINIO 

REGLAMENTO PERŽIŪROS ASPEKTAI 

1.1. 2002 m. atlikta Finansinio reglamento peržiūra buvo pirmoji išsami 
peržiūra nuo 1977 m. 

Finansinio reglamento, kuris galiojo nuo 1977 m. gruodžio mėn., pakeitimas buvo 
vienas svarbiausių administracinės ir finansų reformos3 elementų ir tai buvo 
pirmoji užduotis, kurią gavo 1999 m. rugsėjo mėn. paskirta R. Prodi vadovaujama 
Europos Komisija. Persvarstant reglamentą daugiausia dėmesio skirta tam, kad 
būtų užtikrintas tinkamas ES lėšų, kurių dydis pastebimai išaugo, valdymas. 

1.2. 2002 m. birželio 25 d. priimti du pagrindiniai pakeitimai 

o Finansinės kontrolės reforma ir generalinių direktoratų atsakomybės 
padidinimas 

1977 m. Finansinis reglamentas grindžiamas išankstinės kontrolės, kurią atliko 
kiekvienos institucijos vyriausiasis finansų kontrolierius, sistema. 2002 m. atliekant 
Finansinio reglamento peržiūrą, daugiau atsakomybės suteikta generalinių 
direktoratų leidimus duodantiems pareigūnams.  Pagal decentralizuotą ex ante ir 
a posteriori kontrolės sistemą leidimus duodančiam pareigūnui suteikiama galimybė 
apmokėti išlaidas nereikalaujant išankstinio finansų kontrolieriaus pritarimo, tačiau 
vėliau atliekama įvairių rūšių kontrolė, įskaitant vidaus auditą. Finansų srities 
pareigūnams suteikiama daugiau atsakomybės ir kiekvienas generalinis direktoratas 
turi parengti metinę veiklos ataskaitą ir pateikti patikinimo pareiškimą. 

o Apskaitos reforma 

Antras svarbus 2002 m. Finansinio reglamento redakcijos aspektas – pinigais 
pagrįsta apskaita pakeista šiuolaikiška kaupiamuoju principu pagrįsta apskaita, 
pagal kurią apskaitos operacijos ir sandoriai į apskaitą įrašomi jų atlikimo, o ne tik 
pinigų gavimo ar išmokėjimo metu. 

                                                 
2 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento su pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 13 d. 
Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006. 
3 Baltoji knyga dėl Komisijos reformos. COM(2000) 10 galutinis, 2000 1 18. 
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8. 2006 M. FINANSINIO REGLAMENTO PERŽIŪRA IR PAGRINDINIAI EUROPOS 
PARLAMENTO LAIMĖJIMAI 

2.1. TVARKARAŠTIS IR PROCEDŪRA 

Finansinis reglamentas peržiūrimas kas 3 metus arba tada, kai to reikia. Komisija 
2005 m. pateikė savo pirmuosius pasiūlymus ir dvejus metus vyko derybos su 
Taryba ir Parlamentu, kol buvo pasiektas susitarimas.  

Kalbant apie 2002 m. peržiūrą, nors Europos bendrijos steigimo sutarties 279 
straipsnyje nustatyta, kad su Parlamentu tik konsultuojamasi dėl teisės akto 
pasiūlymo, EP manė, kad Finansinio reglamento dėl jo didelių pasekmių biudžetui 
negali vienašališkai priimti viena biudžeto valdymo institucija. Atsižvelgiant į 1975 m. 
kovo 4 d. bendrą deklaraciją, susitarta nustatyti biudžeto derinimo procedūrą ir EP 
traktuojamas kaip lygiavertis partneris. 

Pagal 2006 m. gruodžio 13 d. priimtą Finansinį reglamentą pakeista daugiau negu 
pusė 2002 m. birželio 25 d. priimto Finansinio reglamento straipsnių. 

2.2. 2006 M. FINANSINIO REGLAMENTO PERŽIŪROS TIKSLAI 

2006 m. atliekant peržiūrą siekta supaprastinti finansines procedūras ir padidinti ES 
išlaidų veiksmingumą ir skaidrumą. Pradėjus įgyvendinti Finansinį reglamentą ir 
taikyti jo įgyvendinimo taisykles, ES lėšų gavėjai ir Finansinio reglamento naudotojai 
iš pat pradžių reiškė nepasitenkinimą dėl to, kad jis pernelyg sudėtingas. Taigi norint 
reglamentuoti naujos kartos ES lėšomis finansuojamas programas (2007–2013 m.), 
pvz., struktūrinius fondus arba bendrąją Mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir 
demonstravimo veiklos programą, reikėjo parengti pataisytą Finansinį reglamentą. 

2.3. EUROPOS PARLAMENTAS VAIDINO AKTYVŲ VAIDMENĮ PERŽIŪRINT 
FINANSINĮ REGLAMENTĄ 

EP tvirtai rėmė naujos redakcijos Finansinį reglamentą ir darė jam poveikį. Jis 
aktyviai siekė jį supaprastinti. EP stengėsi nustatyti daugiau skaidrumo ir teisingą 
naudotojams suprantamų procedūrų, ES finansinių interesų apsaugos, 
mokesčių mokėtojų ir administracinių išlaidų proporcingumo principo pusiausvyrą.  

Kaip Biudžeto kontrolės komiteto Biudžeto komitetui pateiktoje nuomonėje pažymėjo 
EP Biudžeto ir Biudžeto kontrolės komitetų pranešėjas, 2002 m. priimtame 
Finansiniame reglamente nustatytos sudėtingos procedūrinės nuostatos, kurios lėmė 
tai, kad procesas buvo biurokratiškas, truko ilgai ir buvo bandoma išvengti 
atsakomybės, nes jame dalyvavo itin daug įvairaus rango tarnautojų ir jis turėjo be 
galo daug etapų. Be to, dotacijų prašantys asmenys ir pretendentai sudaryti sutartis 
susidūrė su sudėtingomis ir brangiomis paraiškų teikimo procedūromis. 

2.4. EP 2006 M. FINANSINIO REGLAMENTO PERŽIŪROS REZULTATAI 

Neatsižvelgdamas į iš pradžių Tarybos išsakytą nuomonę, EP pradėjo taikyti 
proporcingumo principą. 

Šis principas pradėtas taikyti viešųjų pirkimų ir leidimų išdavimo sistemoje, 
siekiant, kad pagreitėtų darbo tvarka ir sumažinti reikalaujamų dokumentų kiekį. EP 
pasiekė, kad procedūriniai ir dokumentų teikimo reikalavimai būtų proporcingi 
skiriamai paramai arba patiriamoms išlaidoms, taip pat rizikai. Šis požiūris itin 
naudingas nedidelėms įstaigoms, kaip antai mažoms ir vidutinėms įmonėms, 
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mokykloms ir universitetams, kurie paprastai gauna nedideles subsidijas ir 
sudaromos nedidelės vertės sutartys.  

Proporcingumo principas taip pat taikomas administraciniams veiksmams, t. y. 
siekiama, kad tikrinimo etapų sudėtingumas būtų proporcingas subsidijų ir rizikos 
dydžiui.  

Be to, EP pasiūlė pakeitimus, kurie buvo priimti siekiant taikyti proporcingumo 
principą vertinant leidimus duodančių pareigūnų atsakomybę ir kuriuose 
nurodoma, kad atsakomybė pirmiausia turėtų būti vertinama pagal nusižengimo 
mastą. Leidimus duodančio pareigūno atsakomybė už neapdairumą ribojama 12 
mėnesių atlyginimo dydžio bauda, tačiau už tyčinį aplaidumą reikalaujama 
kompensuoti visą padarytą žalą. 

Keletas iš labiausiai ginčytinų klausimų, susijusių su skaidrumu, iškilo dėl 
duomenų bazės, kurioje būtų pateikiama informacija apie dalyvius, pašalintus iš 
viešųjų pirkimų, sukūrimo ir dėl informacijos apie lėšų iš žemės ūkio fondų 
gavėjus atskleidimo. Šio lygio skaidrumas pasiektas Parlamentui padarius 
spaudimą. 

Kitas ginčytinas klausimas susijęs su Europos politinių partijų ilgalaikio finansų 
planavimo galimybių didinimu ir siūlymu taikyti pelno nesiekimo taisyklės išimtį 
norint perkelti dalį perteklinių išteklių. Šis dokumentas priimtas 2007 m. 

Be to, EP pavyko išsaugoti savo prerogatyvas, susijusias su asignavimų 
perkėlimu per biudžetinius metus iš vieno skyriaus į kitą ir su jo teise į informaciją. 
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AGENTŪROS 

Šiuo metu Europos agentūros yra dviejų tipų. 

Decentralizuotos agentūros (dar vadinamos reguliavimo arba įprastinėmis 
agentūromis) yra Europos teisės aktų leidėjo įsteigti juridiniai asmenys, kurių paskirtis 
– padėti įgyvendinti tam tikrą Europos politiką. Jos turi teisinį statusą ir joms 
suteikiama administracinė ir finansinė nepriklausomybė. Daugelis jų iš dalies arba 
visiškai finansuojamos iš ES biudžeto, todėl joms taikomas Finansinis reglamentas.  

Decentralizuotos agentūros gali verstis įvairia veikla: padėti sureguliuoti tam tikrą 
sektorių (kartais priimdamos pavienius, teisiškai privalomus sprendimus); teikti 
techninę ir mokslinę pagalbą Europos institucijoms arba valstybėms narėms (kartais 
patikrinimo ataskaitų pavidalu); skatinti valstybės organų bendradarbiavimą (kartais 
plėtodamos operatyvinę veiklą savo veiklos srityje); teikti informaciją ir tinklų kūrimo 
paslaugas.  

Šiuo metu veikia 26 decentralizuotos agentūros (netrukus viena bus uždaryta), 
įskaitant agentūras pirmojo ir trečiojo ramsčio srityje. Dar trys agentūros steigiamos. 
Taip pat yra 3 agentūros antrojo ramsčio srityje, tačiau jos veikia tarpvyriausybiniu 
lygmeniu (įskaitant finansavimą). 2009 m. decentralizuotoms agentūroms iš ES 
biudžeto skirta daugiau kaip 580,3 mln. EUR. Jose dirbo daugiau kaip 5 000 
darbuotojų (įskaitant visų kategorijų darbuotojus), iš kurių 4 211 – laikinieji 
darbuotojai. 

Vykdomosios agentūros steigiamos vadovaujantis Komisijos sprendimu, kai siekiama 
įgyvendinti visą ar dalį Komisijos programos arba projekto. Komisija jas visiškai 
kontroliuoja ir už jas atsako. Jų administracinės išlaidos (daugiausia personalo 
išlaidos) finansuojamos iš Sąjungos biudžeto (III skirsnis. Komisija), o ne pagal 
Daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategoriją (Administravimas). Biudžeto 
požiūriu, EP jų išlaidas traktuoja kaip dalį Komisijos biudžeto. 

Šiuo metu yra šešios vykdomosios agentūros. 2009 m. iš ES biudžeto skirta 139,7 
mln. EUR šių agentūrų veiklai. 2009 m. jose dirba 368 laikinieji darbuotojai ir 941 
pagal sutartis įdarbintas darbuotojas (taip pat 30 laikinai komandiruotų nacionalinių 
ekspertų). 

EP VAIDMENS DECENTRALIZUOTŲ AGENTŪRŲ ATŽVILGIU STIPRINIMAS 

Svarbus EP vaidmuo, susijęs su decentralizuotoms agentūroms. Pirmosios 
agentūros įsteigtos pagal Tarybos ir Parlamento teisėkūros aktą. Tuo metu vienintelė 
prieinama biudžeto kontrolės priemonė buvo metinis agentūros biudžetas, dėl kurio 
balsuota (paprastai būdavo patvirtinami asignavimai neprivalomoms išlaidoms, 
galutinę sprendimo teisę paliekant EP), o biudžeto įvykdymo priėmimo procedūra 
taikyta atskirai kiekvienai agentūrai, gaunančiai asignavimus iš ES biudžeto. 
Parlamentas naudojosi šia priemone, siekdamas kontroliuoti, kaip agentūros valdo 
finansus: EP patvirtina ne tik agentūros finansavimą, bet ir jos personalo planą, 
kuriame nurodomas darbuotojų skaičius. Be to, EP reikalauja, kad agentūros 
parengtų metines darbo programas, strateginius daugiamečius planus, daugiamečius 
personalo politikos planus, reguliariai teiktų savo veiklos ataskaitas ir kt. 

Per praėjusiąją kadenciją EP pasiekė, kad steigiant naują agentūrą į Tarpinstitucinį 
susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir patikimo finansų valdymo būtų įtrauktas 
principas, kuriuo remiantis abi biudžeto valdymo institucijos turėtų laiku pasiekti 
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susitarimą dėl šios naujos agentūros finansavimo4. Priimdamas šį susitarimą, EP 
siekė užtikrinti būtiną naujų agentūrų finansavimą, kad jos galėtų tinkamai veikti, ir 
išvengti, kad jos būtų finansuojamos perskirstant lėšas arba naudojant maržas: 
naujoms agentūroms reikia  naujai numatytų pinigų. Tai atrodė itin svarbu, kai 
prasidėjo nauja decentralizuotų agentūrų steigimo banga ir trūko lėšų, o patirtis 
parodė, kad sprendimas steigti agentūrą dažnai labiau priklauso nuo valstybių narių 
noro užsitikrinti, kad prestižinė Europos agentūra būtų įsteigta jų teritorijoje, o ne nuo 
to, kuo naudingos Europos valdymui galėtų būti šios naujos agentūros.   

Kadangi EP kartu su kitomis institucijomis dalijasi įstatymų leidžiamąja galia, 
akivaizdu, kad agentūros turėtų būti steigiamos vadovaujantis EP ir Tarybos 
teisėkūros aktu pagal bendro sprendimo procedūrą, šitaip suteikiant EP galimybę 
formuoti agentūrų struktūrą ir jų modus operandi.  

2005 m., vykstant biudžeto sudarymo procedūrai, EP pasiekė, kad naudojant 
lankstumo priemonę decentralizuotoms agentūroms būtų papildomai skirta 40 mln. 
EUR, kurie būtų naudojami Parlamento prioritetams užtikrinti ir jiems sustiprinti, taip 
pat suteikti agentūroms lėšų, reikalingų jų veiklai finansuoti. Agentūrų skaičiaus 
padidėjimas ir išaugę jų biudžeto poreikiai, ypač pagal 3 išlaidų kategoriją, 
Parlamentui kėlė susirūpinimą, todėl jis siekė labiau kontroliuoti agentūras politiniu ir 
biudžetiniu lygmenimis.  

Vykstant 2007 m. biudžeto sudarymo procedūrai bendroje Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos deklaracijoje susitarta dėl trijų naujų agentūrų. Joje įforminta EP pozicija 
dėl decentralizuotų agentūrų steigimo (informacija apie poveikį biudžetui, kaip 
nurodyta naujojo Tarpinstitucinio susitarimo 47 straipsnyje). 2007 m. preliminariame 
biudžeto projekte Parlamentas vėl įrašė anksčiau numatytus asignavimus, bet dalį jų 
atidėjo į rezervą, kol bus pateikti agentūrų įvertinimai.  

ES agentūrų finansavimas ir priežiūra buvo vienas iš pagrindinių klausimų vykstant 
2008 m. biudžeto sudarymo procedūrai. Po antrojo svarstymo įvykus derinimo 
posėdžiui, priimtos bendros deklaracijos, kuriomis siekiama geresnės kontrolės 
steigiant, plėtojant ir finansuojant ES agentūras. Jose aptariami šie klausimai: 

o asignuotosios pajamos, ypač susijusios su decentralizuotomis 
agentūromis, 

o  ES agentūrų steigimas, vertinimas ir finansavimas. 

Kaip pageidavo Parlamentas, decentralizuotoms agentūroms finansuoti skirtose 
biudžeto eilutėse numatyta daugiau kaip 20 proc. lėšų, o Europos Sąjungos išorės 
sienų valdymo agentūros (FRONTEX) biudžetas padvigubėjo. 

Kai buvo sudaromas 2009 m. biudžetas, prieš teikiant pasiūlymą dėl ES subsidijų 
agentūroms atsižvelgta į kiekvienos agentūros asignuotąsias pajamas ir praėjusių 
metų perteklines lėšas.  

Tolesnės agentūrų plėtros klausimams spręsti bendroje deklaracijoje prašoma 
sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę, ji sudaryta 2008 m. gruodžio mėn. 
Tarpinstitucinė grupė, kurioje Parlamentui atstovauja 5 nariai, atsižvelgdama į išsamų 

                                                 
4 "47. Rengdama pasiūlymą dėl naujos agentūros įsteigimo, Komisija įvertins galimų išlaidų poveikį 
atitinkamai biudžeto išlaidų kategorijai. Remdamosi šia informacija ir nepažeisdamos teisėkūros 
procedūrų, reglamentuojančių atitinkamos agentūros įkūrimą, abi biudžeto valdymo institucijos 
įsipareigoja, laikydamosi bendradarbiavimo biudžeto srityje principų, laiku pasiekti susitarimą dėl 
tokios agentūros finansavimo.  
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esamos padėties vertinimą, stengsis rasti bendrą požiūrį agentūrų vaidmens 
tarpinstituciniu lygmeniu, šių agentūrų steigimo, struktūros ir veiklos, jų finansavimo, 
biudžeto, valdymo ir kontrolės kausimais. Iš tiesų Komisija, padedama EP, jau 
anksčiau pateikė tarpinstitucinio susitarimo pasiūlymą, kaip spręsti šiuos klausimus, 
tačiau Tarybai jį atmetus projektas buvo atsiimtas. Šiuo metu vyksta techninis 
projekto tobulinimas, kartu vykdomas išorinis visos agentūrų sistemos veikimo 
vertinimas. Planuojama iki metų pabaigos pabaigti vertinimą ir techninį darbą, ir 
darbo grupė iki 2010 m. pabaigos užbaigs darbą ir pateiks išvadas.  
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BANDOMIEJI PROJEKTAI IR PARENGIAMIEJI VEIKSMAI 
 

Šiame skyriuje visų pirma pateikiamos bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų 
apibrėžtys ir jų vykdymą reglamentuojančios taisyklės, po to paaiškinama, kaip 
bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai įgyvendinami nuo 2000 m., ir 
aptariamas jų poveikis vykdant teisėkūros darbotvarkę.  

9. BANDOMŲJŲ PROJEKTŲ IR PARENGIAMŲJŲ VEIKSMŲ APIBRĖŽTYS IR 
JŲ VYKDYMĄ REGLAMENTUOJANČIOS TAISYKLĖS  

 
Paprastai biudžete numatyti asignavimai bet kuriai Bendrijų arba Europos Sąjungos 
veiklai gali būti naudojami tik priėmus pagrindinį teisės aktą. Vis dėlto, remiantis 
Finansinio reglamento5 49 straipsniu, toliau nurodyti asignavimai gali būti 
panaudojami be pagrindinio teisės akto, jei veiksmai, kuriems finansuoti jie yra skirti, 
priskiriami Bendrijų ar Europos Sąjungos galioms:  

a) asignavimai eksperimentinio pobūdžio bandomiesiems projektams, kurie skirti 
veiklos ekonominiam pagrįstumui ir jos naudingumui nustatyti, finansuoti. Atitinkami 
įsipareigojimų asignavimai gali būti įrašomi į biudžetą ne ilgiau kaip dvejus finansinius 
metus iš eilės; 

b) asignavimai parengiamiesiems veiksmams EB sutarties, Euratomo sutarties ir 
ES sutarties VI antraštinės dalies taikymo srityse, kurie skirti parengti pasiūlymams, 
kad būtų patvirtinti būsimi veiksmai, finansuoti. Parengiamieji veiksmai turi būti 
nuoseklūs ir gali būti vykdomi įvairiais būdais. Atitinkami įsipareigojimų asignavimai 
gali būti įrašyti į biudžetą ne daugiau kaip trejus finansinius metus iš eilės. Teisėkūros 
procedūra turi būti baigta iki trečiųjų finansinių metų pabaigos. Vykstant teisėkūros 
procedūrai asignavimų priskyrimas įsipareigojimams turi atitikti tam tikras 
parengiamųjų veiksmų ypatybes, susijusias su numatoma veikla, siekiamais tikslais ir 
asmenimis, kuriems ji teiks naudos. Taigi įgyvendintų priemonių apimtis negali būti 
kokia pat, kaip tam tikriems veiksmams finansuoti numatomų priemonių apimtis. 

Bendras bandomiesiems projektams (BP) ir parengiamiesiems veiksmams (PV) 
skiriamas asignavimų limitas nurodytas Tarpinstituciniame susitarime dėl biudžeto 
drausmės6. 2007–2013 metų laikotarpiu bandomiesiems projektams kasmet skiriama 
40 mln. EUR, naujiems parengiamiesiems veiksmams – 50 mln. EUR, o visiems 
parengiamiesiems veiksmams – 100 mln. EUR metinių asignavimų. 

10. BANDOMŲJŲ PROJEKTŲ IR PARENGIAMŲJŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMAS 

Sprendžiant pagal Biudžeto komiteto užsakymu parengto BP ir PV istorijos ir jų 
veiklos nuo 2004 m. tyrimo7 rezultatus, matyti, kad iš pradžių BP ir PV skirtų lėšų 
panaudota nedaug, tačiau per tiriamąjį laikotarpį jų naudojimas gerokai padidėjo. Per 
visą laikotarpį PV finansavimas neviršijo numatytos viršutinės ribos, tačiau naujų PV 
finansavimas šią viršutinę ribą viršijo 2008 m., o BP – 2006  ir 2007 m.  

                                                 
5 2002 m. birželio 25 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos 
Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1). 
6 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl 
biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo, įskaitant daugiametę finansinę programą (2007–
2013) (OL C 139, 2006 6 14). 
7 Faktinį bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų vykdymo tyrimą, paskelbtą 2009 04 07, rasite: 
http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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Kalbant apie rezultatus, dauguma BP, kurie užbaigti 2000–2008 m. laikotarpiu, 
pertvarkyti į PV ir įgyvendinami taikant esamą teisinį pagrindą arba taikant naujai 
priimtą teisinį pagrindą, tačiau 40 proc. šių projektų nutraukta. Tik 16 proc. PV 
nutraukta, likusieji vykdomi toliau, nes tokia veikla jau vykdoma kitose srityse, 
pritaikius juos pagal esamą teisinį pagrindą arba priėmus naują teisinį pagrindą. 

Prieš tai buvusios finansinės perspektyvos laikotarpiu daugiausia BP ir PV skirtų lėšų 
panaudota vidaus rinkos politikos srityje, o dabartinėje finansinėje programoje 
didžiausia lėšų dalis kol kas naudojama priemonėms, susijusioms su įmonių politika, 
finansuoti. Didžiausia BP ir PV biudžete skirtų lėšų dalis 2001 m. panaudota vidaus 
politikos srityje (1,1 proc.), o 2007 m. – pilietiškumo, laisvės, saugumo ir teisingumo 
srityse (1,5 proc.).  

11. BANDOMŲJŲ PROJEKTŲ IR PARENGIAMŲJŲ VEIKSMŲ POVEIKIS 

Visos trys institucijos gali siūlyti bandomuosius projektus (BP) ir parengiamuosius 
veiksmus (PV). Vis dėlto iki šiol didžiąją dalį naujų pasiūlymų pateikė Parlamentas. 
Norint įgyvendinti daugelį pateiktų pasiūlymų reikėjo priimti naujus arba pakeisti 
esamus teisės pagrindus, taigi Europos Parlamentas, siūlydamas BP ir PV, turi 
puikią galimybę imtis iniciatyvos ir daryti įtaką teisėkūros darbotvarkei. Iki šiol 
Parlamento pasiūlyti BP ir PV turėjo su teisėkūra susijusį poveikį daugelyje veiklos 
sričių, kaip antai laisvės, teisingumo ir saugumo, taip pat įmonių politikos, užimtumo 
ir socialinių reikalų, žemės ūkio, informacinės visuomenės ir žiniasklaidos, švietimo ir 
kultūros, sveikatos ir vartotojų apsaugos ir išorės santykių srityse.  
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2 DALIS 

 

METINĖSE IR DAUGIAMETĖSE PROCEDŪROSE 
NAUDOJAMOS BIUDŽETO PRIEMONĖS 

 

 
 
 
 
 
 
Daugiau ir išsamesnės informacijos apie 2007–2013 m. daugiametę finansinę 
programą ir metines šeštosios  įstatymų leidybos organų kadencijos biudžeto 
procedūras rasite Biudžeto komiteto užsakyto ir biudžeto reikalų politikos skyriaus 
atlikto tyrimo tema „2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo ir 2005–
2009 m. biudžeto procedūros“ medžiagoje. 
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KAS YRA DAUGIAMETĖ PROGRAMA? 
 

Metinės biudžeto procedūros vykdomos pagal Daugiametę finansinę programą, kuri 
priimta pasiekus Tarptinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo 
finansų valdymo. 

TARPINSTITUCINIAI SUSITARIMAI IR BIUDŽETO PROCEDŪRA 
 
Po 1988 m. reformos biudžeto sudarymo procedūra vykdoma pagal Daugiametę 
finansinę programą priimant tarpinstitucinius susitarimus (TIS), kad būtų išvengta 
didelių nesutarimų vykstant metinei biudžeto sudarymo procedūrai arba kad būtų 
pašalinta jų atsiradimo rizika. 

Nors TIS pagal dabartinę (Nicos) sutartį neturi teisinio pagrindo, jie tapo 
tarpinstitucinių santykių biudžeto srityje pagrindu. Pradėjus laikytis tarpinstitucinių 
susitarimų, laiku patvirtinamas metinis biudžetas. 
Paskutinis tarpinstitucinis susitarimas priimtas 2006 m. gegužės 14 d. Šio TIS 
tikslas – sustiprinti biudžetinę drausmę, pagerinti kasmetinę biudžeto sudarymo 
procedūrą bei institucijų bendradarbiavimą biudžeto klausimais, taip pat užtikrinti 
patikimą finansų valdymą.  
TIS sudaro trys dalys: 
- I dalis. Daugiametė finansinė programa (paaiškinta toliau); 
- II dalis. Priemonės, kurias taikant būtų pagerintas institucijų bendradarbiavimas 
vykstant biudžeto sudarymo procedūrai; 
- III dalis. Patikimas ES fondų finansų valdymas. 
 
Pastaba. Jei bus priimta Lisabonos sutartis, Daugiametė finansinė programa bus 
priimama taikant specialią teisinę procedūrą ir taps teisiškai privaloma (Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 312 straipsnis, suvestinė redakcija). 

 

2007–2013 M. DAUGIAMETĖ FINANSINĖ PROGRAMA (DFP)  
 

a) Viršutinės ribos, išlaidų kategorijos ir techninis pritaikymas 

• Nustatytos kelios viršutinės ribos 
Priėmus sprendimą dėl nuosavų išteklių nustatoma bendra metinė viršutinė 
nuosavų išteklių riba (1,24 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų). Pagal šią viršutinę 
ribą nustatoma, kokia maksimali Bendrijos metinių išlaidų suma gali sudaryti 
asignavimus mokėjimams ir įsipareigojimams. 
Priėmus sprendimą dėl viršutinės nuosavų išteklių ribos, Finansinėje 
programoje apibrėžiamos kiekvieno laikotarpio išlaidų didėjimo ribos 
įsipareigojimų asignavimams pagal kategoriją (Išlaidų kategorija) (žr. toliau) ir 
nuo visų išlaidų, skirtų mokėjimų asignavimams. 

• Finansinės programos techniniai patikslinimai 
Kasmet Komisija parengia pasiūlymą dėl kitų metų Finansinės programos techninio 
patikslinimo. Patikslinimas būtinas todėl, kad Finansinėje programoje nurodytos 
pastovios kainos, kurias kiekvienais metais reikia koreguoti atsižvelgiant į infliaciją.  
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• ES išlaidos skirstomos į 6 išlaidų kategorijas: 
1 išlaidų kategorija. Tvarus augimas 1a išlaidų pakategorė. Konkurencingumas 

augimui ir užimtumui skatinti 
1b išlaidų pakategorė. Sanglauda augimui 
ir užimtumui skatinti 

2 išlaidų kategorija. Gamtos išteklių apsauga ir valdymas 
3 išlaidų kategorija. Pilietiškumas, 
laisvė, saugumas ir teisingumas 

3a išlaidų pakategorė. Laisvė, saugumas ir 
teisingumas 
3b išlaidų pakategorė. Pilietiškumas 

4 išlaidų kategorija. ES – pasaulinė partnerė 
5 išlaidų kategorija. Administracija 
6 išlaidų kategorija. Kompensacijos 

Pradėjus naudoti Finansinę programą, kur kas lengviau derėtis dėl metinių biudžetų ir 
atsirado galimybė parengti daugiamečio finansinio programavimo priemones (ES 
daugiametės programos). 

Toliau pateikiama 2005–2009 m. biudžetų suvestinė lyginama su Finansinių 
perspektyvų / DFP metinėmis viršutinėmis ribomis 2005–2009 m. laikotarpiu. 
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b) Lankstumą skatinančios priemonės 
 
Taikant šias priemones, naujus mokėjimų asignavimus galima įtraukti į biudžetą, net 
jei viršijamos Finansinėje programoje nustatytos ribos. 

 Finansinės programos peržiūra – vienas iš būdų veikti esant nenumatytoms 
aplinkybėms, jei neviršijama viršutinė nuosavų išteklių riba. Sprendimą dėl peržiūros 
bendrai priima abi biudžeto valdymo institucijos pagal ES sutarties 272 straipsnio 9 
dalyje nustatytas balsavimo taisykles (jei balsuojama dėl sumos, didesnės už 
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0,03 proc. BNP, Tarybos sprendimas privalo būti patvirtintas vienbalsiai). 
Tarpinstituciniame susitarime nustatomos šios Daugiametės finansinės programos 
peržiūros procedūros sąlygos:  

- pasiūlymas dėl peržiūros turi būti pateiktas ir patvirtintas prieš pradedant 
atitinkamų metų (arba pirmųjų iš kelerių metų) biudžeto sudarymo procedūrą; 

- siekiant užtikrinti biudžetinę drausmę, prieš kiekvieną peržiūrą institucija turi 
išsiaiškinti, ar nėra galimybės perskirstyti asignavimus toje pačioje išlaidų kategorijoje 
arba perkelti asignavimus iš vienos Finansinės programos išlaidų kategorijos į kitą; 

- dėl privalomų išlaidų peržiūros negali sumažėti neprivalomų išlaidų suma; 
- atliekant bet kokią peržiūrą privalu išlaikyti atitinkamą santykį tarp įsipareigojimų 

ir mokėjimų. 

 Lankstumo priemonė apima aiškiai apibrėžtas išlaidas, kurių negalima 
finansuoti iš atitinkamų finansinių metų biudžeto neviršijant nurodytų viršutinių ribų. 
Maksimali lankstumo priemonės metinė suma dabartinėmis kainomis yra 200 mln. 
EUR. Dalis n-aisiais metais nepanaudotos sumos gali būti perkelta į n+2-uosius 
metus; tai nauja taisyklė, palyginti su ankstesnėmis finansinėmis perspektyvomis. 

 Įvykus gaivalinei nelaimei valstybės narės arba šalies kandidatės teritorijoje, 
solidarumo fondas suteikia skubią finansinę pagalbą. Maksimali suma kiekvienais 
metais dabartinėmis kainomis negali viršyti 1 mlrd. EUR. 

 Neatidėliotinos pagalbos rezervas skirtas siekiant skubiai reaguoti į 
konkrečius pagalbos ne valstybėms narėms poreikius, atsiradusius dėl įvykių, kurie 
negalėjo būti numatyti sudarant biudžetą. Visų pirma jis skiriamas humanitarinėms 
operacijoms, bet taip pat gali būti naudojamas ir civilinių krizių valdymui bei apsaugai 
finansuoti. Priėmus 2006 m. gegužės 17 d. TIS, neatidėliotinos pagalbos rezervas 
išbrauktas iš DFP. Maksimali nustatyta rezervo suma dabartinėmis kainomis yra 
221 mln. EUR. 

 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas 
2005 m. gruodžio mėn. Iš šio fondo teikiama papildoma parama darbuotojams, 
nukentėjusiems dėl esminių pasaulio ekonomikos ir struktūrinių pokyčių; fondo 
biudžetas kiekvienais metais dabartinėmis kainomis negali viršyti 500 mln. EUR. 

 
Toliau pateikiama minėtųjų priemonių taikymo suvestinė laikotarpiu nuo 2007 m. iki 
2009 m. vidurio. 
 

BIUDŽET
AS SKIRTA PRIEMONĖ SUMA 

MLN. EUR 

Palestina 
Neatidėliotinos pagalbos 
rezervas8 
 

49 

Graikija, Vengrija, Vokietija, 
Prancūzija ES solidarumo fondas 197 2007 

Prancūzija, Vokietija, Suomija Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondas 19 

Galileo“, BUSP Lankstumo 270 
Programa „Galileo“, EIT Patikslinta DFP (2008–2013) 1 600 
Italija, Malta, Portugalija, Ispanija, 
Lietuva 

Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondas 49 

Jungtinė Karalystė, Graikija, 
Slovėnija, Prancūzija, Kipras ES solidarumo fondas 281 

2008 

Maisto priemonė Neatidėliotinos pagalbos 262 

                                                 
8 Nuo 2007 m. (2007–2013 TIS) neatidėliotinos pagalbos rezervas neįtrauktas skaičiuojant DFP 
viršutines ribas. 
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BIUDŽET
AS SKIRTA PRIEMONĖ SUMA 

MLN. EUR 
rezervas (įskaitant papildomas 
lėšas) 
Neatidėliotinos pagalbos 
rezervas 79 

Lankstumo 420 Maisto priemonė 
Lėšų perkėlimas (2008–2010) 240 

Rumunija ES solidarumo fondas 12 
2009 

Ispanija Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondas 3 

DFP peržiūra 2 600 Ekonomikos atkūrimo planas 
(1 žingsnis)      - iš jų:   perkelta 2 000 

milijonų eurų  2009/2010/
2011 

Ekonomikos atkūrimo planas 
(2 žingsnis) Dar nenuspręsta 2 400 
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DAUGIAMETĖS PROGRAMOS DUOMENYS (PO 2009 M. PERŽIŪROS) 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587

1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.

 



 

Page 29 of 65 

METINĖ BIUDŽETO SUDARYMO PROCEDŪRA 

METINĖ BIUDŽETO SUDARYMO PROCEDŪRA VYKSTA PAGAL PRAGMATINĮ 
TVARKARAŠTĮ 

Europos bendrijos steigimo sutartyje (272 straipsnyje) numatyti visi biudžeto 
sudarymo procedūros etapai. Nurodyta, kokius įgaliojimus šioje procedūroje turi abi 
biudžeto valdymo institucijos (Europos Parlamentas ir Taryba) ir Komisija. 
EB sutarties 272 straipsnyje nurodytas formalus kiekvieno procedūros etapo 
tvarkaraštis. Vis dėlto siekiant dvejopo tikslo – užtikrinti, kad biudžeto projektas būtų 
tinkamai išnagrinėtas, ir suteikti biudžeto valdymo institucijoms galimybę geriausiai 
panaudoti laiką – nuo 1988 m. sudarant tvarkaraštį pradėtas taikyti tam tikras 
lankstumas. Tai reiškia, kad Taryba ir Parlamentas turi daugiau laiko kiekvienam 
biudžeto sudarymo procedūros etapui. Buvo nustatytas trišalių susitikimų ir kitų 
veiksmų skaičius, kad būtų lengviau priimti sprendimus. Pragmatinio tvarkaraščio 
laikomasi nuo 1977 finansinių metų.  

BIUDŽETO SUDARYMO PROCEDŪROS ETAPAI 

a) Biudžeto sudarymo procedūra pradedama Komisijai pateikus 
dokumentus: metinę politikos strategiją (MPS) ir preliminarų 
biudžeto projektą (PBP). 

Kiekviena biudžeto sudarymo procedūra pradedama tada, kai Komisija parengia 
preliminarų biudžeto projektą (PBP), EP šiam procesui daro netiesioginę įtaką, 
pavyzdžiui, gali teikti rezoliucijas dėl Komisijos teisėkūros ir darbo programos 
arba dėl Komisijos metinės politikos strategijos (MPS). 

• Komisijos darbo etapas 

Į ankstyvąjį Komisijos darbo etapą įeina orientacinės diskusijos, metinės politikos 
strategija, klausymai, įvairių institucijų numatomų pajamų ir išlaidų sąmata ir taip pat 
preliminaraus biudžeto projekto (PBP) pristatymas biudžeto valdymo institucijai. 

Metinė politikos strategija (MPS), kurioje nurodomi kitų metų Komisijos politiniai 
prioritetai, patvirtinama vasario mėn. Strategijoje nurodoma, kokių iniciatyvų Komisija 
mano esant būtina imtis siekiant įgyvendinti šiuos prioritetus, ir pateikiamas finansinis 
jų įgyvendinimo planas. Šiuo sprendimu vėliau remiamasi sudarant preliminarų kitų 
metų biudžeto projektą ir Komisijos veiklos programą (t. y. priėmus šį sprendimą, 
pradedamas metinės veiklos planavimo ir programų rengimo ciklas). 
Šiuos pradinius biudžeto sudarymo procedūros etapus Komisija užbaigia 
savarankiškai. 

Šiuo etapu vienintelis Sutartyje minimas dokumentas yra preliminarus biudžeto 
projektas (PBP). Jis paprastai pateikiamas n+1-ųjų metų gegužės mėn., o birželio 
mėn. viduryje siunčiamas biudžeto valdymo institucijai visomis kalbomis.  

• Parlamento darbo etapas 

Kovo arba balandžio mėn. Parlamentas priima rezoliuciją dėl Komisijos MPS, 
kurioje pateikia savo ateinančių metų prioritetus, ir ragina Komisiją į juos 
atsižvelgti rengiant preliminarų biudžeto projektą (PBP).  
Rezoliuciją galima priimti po PBP pristatymo. Joje Parlamentas pateikia pradinį 
Komisijos pasiūlymo įvertinimą ir kuo anksčiau nustato EP kitų metų politinius 
prioritetus. 
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• Tarybos darbo etapas 

Šiuo biudžeto sudarymo procedūros etapu taip pat ir Taryba nustato savo prioritetus; 
paprastai ji pateikia rezoliuciją, priimtą po Komisijos MPS pristatymo, bet dar 
nepateikus PBP. 

• Trišaliai susitikimai 

Kaip nurodyta Tarpinstituciniame susitarime, siekiant aptarti galimus kitų finansinių 
metų prioritetus, trišalis susitikimas, kuriame dalyvauja Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos atstovai, turi vykti priėmus Finansinės programos techninius 
patikslinimus (žr. ankstesnį punktą), bet prieš Komisijai parengiant preliminaraus 
biudžeto projektą. 

b)  Pirmasis svarstymas EP vyksta Tarybai patvirtinus biudžeto 
projektą (BP) 

N-ųjų metų birželio arba liepos mėn., prieš pirmąjį svarstymą Taryboje, aptariamas 
ir nagrinėjamas n+1-ųjų metų PBP. Liepos mėn. pabaigoje jis priimamas, tada 
Taryba siunčia Parlamentui savo biudžeto projektą (BP).  
Prieš Tarybai priimant biudžeto projektą rengiamas vadinamasis derinimo 
posėdis, kaip ir rengiant Tarpinstitucinį susitarimą. Derinimas vyksta dviem etapais. 
Pirmasis parengiamasis žingsnis – trišalis susitikimas, kurio metu siekiama 
išsiaiškinti, ar verta sudaryti ankstyvus susitarimus dėl tam tikrų biudžeto aspektų. 
Antrasis žingsnis – formalus derinimo posėdis. Siekiant šiame posėdyje gauti 
visavertį Parlamento mandatą, po trišalio susitikimo paprastai per plenarinį posėdį 
Biudžeto komitetas pateikia rezoliuciją, kurioje nurodo pagrindinius klausimus, 
kuriuos reikėtų aptarti su Taryba, ir pateikia nuomonę dėl pozicijos, kurios 
Parlamentas galėtų laikytis. 
Pirmasis svarstymas Parlamente vyksta n-ųjų metų rugsėjo ir spalio mėn. Šiuo 
etapu biudžetas svarstomas Biudžeto ir kituose specializuotuose komitetuose. 
Biudžeto komitetas atidžiai nagrinėja šių komitetų pakeitimus ir teikia nuomonę dėl jų. 
Pakeitimai, kuriems Biudžeto komitetas nepritaria, gali būti teikiami pakartotinai, 
tačiau per plenarinį posėdį jie gali būti patvirtinti tik kvalifikuota balsų dauguma. 
Biudžeto komitetas atsakingas už visus svarstymus iki tvirtinimo plenariniame 
posėdyje. Prieš Parlamento pirmąjį svarstymą rengiamas trečiasis trišalis susitikimas 
ir derinimo posėdis siekiant rasti bendrą nuomonę neišspręstais klausimais. 
Per pirmuosius svarstymus abi institucijos atsižvelgia į aiškinamuosius dokumentus, 
tokius kaip veiklos ir finansų ataskaitos, pridedamos prie PBP. Šiais dokumentais 
siekiama detaliau paaiškinti ir analizuoti pasiūlymus dėl biudžeto, ypač pateikiant 
įvairios veiklos efektyvumo vertinimus. 

 

c) Antrasis svarstymas Taryboje ir Parlamente  
Antrojo svarstymo Taryboje procedūra, kuri vykdoma N-ųjų metų lapkričio mėn. 
pabaigoje, labai panaši į pirmojo svarstymo Taryboje procedūrą: biudžeto projektas 
pakoreguojamas remiantis siūlomomis pataisomis, kurias priėmė Taryba. Paprastai 
Taryba vėl įrašo pirmojo svarstymo metu priimtus skaičius. Prieš įvykstant antrajam 
svarstymui Taryboje, organizuojamas ketvirtas trišalis susitikimas. Galiausiai 
Parlamentas N-ųjų metų gruodžio mėn. per antrąjį svarstymą priima bendrąjį 
biudžetą. Reikėtų pažymėti, kad Parlamentas gali atmesti visą biudžetą.  
Kai biudžetas priimamas, Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos, lygindami 
su išankstiniu biudžeto projektu, pakoreguoja savo darbo programą (ji vadinamą 
metiniu valdymo planu), skirtą N+1-iesiems metams, pagal padarytus biudžeto 



Page 31 of 65 

pakeitimus, . Metinis valdymo planas pagrįstas valdymo pagal veiklos sritis 
koncepcija (žr. glosarijų). Jei biudžetas nepriimamas, taikoma laikinųjų dvyliktųjų 
(EB sutarties 273 straipsnis) sistema, pagal kurią suma, lygi ne daugiau kaip vienai 
dvyliktajai praėjusių finansinių metų biudžeto asignavimų daliai, gali būti išleista 
kiekvieną mėnesį pagal bet kokį biudžeto skyrių ar poskyrį. 

Pagrindinis  dėmesys skiriamas trišaliams susitikimams ir derinimo 
posėdžiams  

Vykdant biudžeto sudarymo procedūrą trišaliai susitikimai ir derinimo posėdžiai – tai 
pagrindiniai procedūros siekiant susitarti lengvesniu būdu etapai. 

Sutartyje trišaliai susitikimai ir derinimo posėdžiai nėra numatyti. Jas rengia trys 
institucijos kiekvienu svarbiu biudžeto sudarymo procedūros etapu ir kiekvieną kartą, 
kai reikia aptarti tam tikrus punktus (žr. toliau). 
Jie rengiami tam, kad būtų galima lengviau pasiekti bendrą susitarimą dėl biudžeto 
įtraukiant pagrindinius EP ir Tarybos prioritetinius tikslus.    

DĖL TAISMOJO BIUDŽETO GALI BŪTI BALSUOJAMA BIUDŽETO VYKDYMO 
LAIKOTARPIU 

Neišvengiamomis, išskirtinėmis ir nenumatomomis aplinkybėmis Komisija gali turėti 
pasiūlyti N-ųjų metų laikotarpiu priimto biudžeto pakeitimus pateikdama juos kaip 
išankstinio taisomojo biudžeto projektą. Taisomieji biudžetai taip pat skirti praėjusių 
metų (N-1) likutį įrašyti į esamų metų (N) biudžetą. Taisomiesiems biudžetams 
taikomos tokios pat procedūrinės taisyklės kaip ir bendrajam biudžetui. 
 

TRUMPA METINIO PLANO APŽVALGA 
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LISABONOS SUTARTIES POVEIKIS  

Jei įsigaliotų Lisabonos sutartis, labai pasikeistų metinio biudžeto sudarymo planas ir 
procedūra. 

Vienas iš svarbiausių pokyčių būtų susijęs su tuo, kad naikinamas išlaidų skirstymas į 
privalomąsias ir neprivalomąsias, taigi  dviejų biudžeto valdymo institucijų (EP ir 
Tarybos) vaidmenys būtų tapatūs viso biudžeto klausimu. Biudžeto sudarymo 
procedūra taptų ypatinga bendro sprendimo procedūra, kurią taikant EP ir Taryba 
turėtų susitarti dėl viso biudžeto.  
Remiantis naujomis nuostatomis, biudžeto projektą (BP) rengia Komisija, kuri įgyja 
iniciatyvos teisę vykdant biudžeto sudarymo procedūrą9.  Kiekvienoje biudžeto 
valdymo institucijoje vyksta po vieną svarstymą, o dabartinį antrąjį svarstymą 
pakeičia derinimo procedūra.  

Komisijos parengtas biudžeto projektas EP ir Tarybai išsiunčiamas iki rugsėjo 1 d. 

Taryba turi priimti savo poziciją dėl biudžeto projekto iki spalio 1 d. 

Tada per 42 dienas EP turi priimti savo poziciją, nes: 

 - jeigu EP patvirtina Tarybos poziciją be pakeitimų arba nepareiškia savo 
pozicijos , biudžetas laikomas priimtu; 

 - jei EP priima pakeitimus (savo narių balsų dauguma), Parlamento 
Pirmininkas, sutaręs su Tarybos Pirmininku, nedelsdamas sušaukia Derinimo 
komiteto10 posėdį.  

Derinimo komitetas, kurį turi sudaryti po lygiai Tarybos narių arba jų atstovų ir 
Parlamento atstovų, turi 21 dieną susitarimui pasiekti.11  

Jeigu Derinimo komitetui nepavyksta susitarti per 21 dieną, laikoma, kad biudžetas 
nepriimtas, ir procedūrą reikia pradėti iš naujo, taigi Komisija pateikia naują biudžeto 
projektą. 

Jeigu Derinimo komitetui pavyksta susitarti dėl kompromisinio teksto, EP ir Taryba 
turi per 14 dienų pareikšti savo nuomones dėl šio teksto. Biudžetas priimamas, jei nė 
viena iš dviejų institucijų jo neatmeta (Taryba balsuodama kvalifikuota balsų 
dauguma, o Parlamentas – visų savo narių dauguma)12.  

Jeigu abi institucijos jį atmeta, Komisija turi pateikti naują biudžeto projektą.  

Tas pat nutinka, jeigu EP jį atmeta (absoliučia savo narių balsų dauguma), o Taryba 
neatmeta (patvirtina arba nepriima sprendimo).  

                                                 
9 Todėl Komisija gali keisti savąjį biudžeto projektą. Vis dėlto pagal SESV 250 straipsnio 2 dalį ši 
galimybė ribojama  tol, kol nesušaukiamas Derinimo komiteto posėdis. 
10 Nebent per 10 dienų nuo dienos, kai buvo pateiktas projektas, Taryba informuoja Parlamentą, kad 
patvirtino visus jo pakeitimus. Tokiu atveju Derinimo komiteto posėdis nevyksta, kadangi laikoma, kad iš 
dalies pakeistas biudžetas priimamas.  
11 Komisija dalyvauja Derinimo komiteto posėdžiuose ir pagal Lisabonos sutartį turi imtis „visokios 
reikiamos iniciatyvos siekdama suderinti Europos Parlamento ir Tarybos pozicijas“.  
12 Kitaip tariant, jeigu jį patvirtina abi institucijos, jeigu nei viena jų nepriima sprendimo arba jeigu viena 
priima sprendimą, o kitai nepavyksta priimti sprendimo. 
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Tačiau jeigu EP biudžeto projektą patvirtina (paprasta balsų dauguma), o Taryba jį 
atmeta, EP dar turi galimybę patvirtinti per 14 dienų nuo Tarybos atmetimo dienos 
pakeitimus, priimtus per pirmąjį svarstymą, jeigu juos dar kartą patvirtina dauguma jo 
narių ir trys penktadaliai balsavusiųjų. Šiuo atveju biudžetas laikomas priimtu su EP 
patvirtintais pakeitimais. Jeigu EP nepavyksta patvirtinti visų savo pakeitimų, imamas 
Derinimo komiteto tekstas, susijęs su atitinkamomis biudžeto eilutėmis.  

Galima daryti išvadą, kad Parlamento vaidmuo vykdant naująją biudžeto sudarymo 
procedūrą sustiprėja, nes  jis galės pasakyti lemiamą žodį viso biudžeto klausimu; 
joks biudžetas negali būti priimtas be EP sutikimo, tačiau jis gali biudžetą patvirtinti 
prieš Tarybos valią arba jai nepareiškus nuomonės13.  

Tačiau taikant šią procedūrą reikės stiprinti vidinius ir tarptinstitucinius dialogo 
mechanizmus rengiantis sudaryti biudžetą. Kadangi panaikinamas antrasis 
svarstymas ir kiekvieno procedūros etapo planas bus labiau įtemptas, kiekviena 
institucija turi būti puikiai pasirengusi politiniu, techniniu ir strateginiu lygmenimis, 
kadangi bus nedaug galimybių atlikti taisymus. 

Iš esmės turėtų būti laikomasi institucijų sutarto pragmatinio grafiko arba netgi 
paspartinami veiksmai pagal jį.  Dėl daugybės klausimų, pvz., dėl derinimo etapo 
organizavimo, informacijos perdavimo tarp institucijų ir t. t., bet visų pirma EP 
delegacijos ir Tarybos delegacijos sudėties, pirmininkavimo, Derinimo komiteto 
delegacijos įgaliojimų trukmės, turėtų būti iš anksto sutarta tarpinstituciniu lygmeniu 
tam, kad būtų užtikrinta naujos procedūros sėkmė.  
 

Galima padaryti šią įvairių procedūros rezultatų santrauką: 
EP patvirtina + Taryba patvirtina = biudžetas patvirtinamas 
EP patvirtina + Taryba nepareiškia 
nuomonės  = biudžetas patvirtinamas 

EP patvirtina + Taryba atmeta = biudžetas patvirtinamas remiantis EP 
pakeitimais arba bendru tekstu 

EP nepareiškia nuomonės + Taryba 
patvirtina = biudžetas patvirtinamas 

EP nepareiškia nuomonės + Taryba 
nepareiškia nuomonės  = biudžetas patvirtinamas 

EP nepareiškia nuomonės + Taryba atmeta = biudžetas atmetamas 
EP atmeta + Taryba patvirtina = biudžetas atmetamas 
EP atmeta + Taryba nepareiškia nuomonės  = biudžetas atmetamas 
EP atmeta + Taryba atmeta = biudžetas atmetamas 
 
 

                                                 
13 Tačiau tai yra daugiau teorinė galimybė. Taryba vargu, ar atmestų tekstą, dėl kurio jos iš visų 
valstybių narių atstovų sudaryta delegacija suderėjo ir kuriam pritarė. 
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3 DALIS 

 

METINĖS BIUDŽETO SUDARYMO PROCEDŪROS 2005 
– 2009 M. 
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2005 M. BIUDŽETO SUDARYMO PROCEDŪRA 
Pranešėjai:   Salvador Garriga Polledo (III skirsnis. Komisija) 

Anne E. Jensen (Kiti skirsniai. Kitos institucijos) 
 

2005 m. – tai buvo pirmieji ištisi metai, kai Europos Sąjungai priklausė 25 valstybės 
narės. Ir naujai išrinktas Parlamentas, ir naujai paskirta Komisija pradėjo darbą, kai 
jau buvo pradėta 2005 m. biudžeto sudarymo procedūra.  Taip pat tai antrieji metai, 
kai buvo įdiegta biudžeto sudarymo pagal veiklos sritis nomenklatūra, tačiau pirmieji 
metai, kai visi pasiūlymai ir sprendimai grindžiami biudžeto sudarymo pagal veiklos 
sritis klasifikacija. 
2005 m. biudžeto sudarymo procedūra buvo lengvesnė nei 2004 m., nors turima 
marža buvo mažesnė, nei ta, kuri pateikta pradinėje Komisijos finansinėje 
programoje, ypač numatytoji šiose finansinės programos išlaidų kategorijose: 3. 
„Vidaus politika“, 4. „Išorės veiksmai“ ir 5. „Administravimas“. To priežastis – kasmet 
atliekamas finansinės programos techninis tikslinimas atsižvelgiant į kainų ir bendrųjų 
nacionalinių pajamų (BNP) pokyčius. 
Priimtame biudžete įsipareigojimų asignavimams numatyta 116,554 mln. EUR (ES 
25, 1,10 % BNP), o mokėjimų asignavimams – 106,300 mln. EUR (ES 25, 1,00 % 
BNP). Įsipareigojimų asignavimai padidėjo 6,2 %, o mokėjimų asignavimai – 4,4 %. 
Pagrindinis diskusijų objektas – punktai, dėl kurių tradiciškai ginčijamasi , pvz., 4 
išlaidų kategorija „Išorės veiksmai“ ir 5 išlaidų kategorija „Administravimas“, 
lankstumo priemonės naudojimas ir mokėjimų dydis. Pastaruoju klausimu EP pozicija 
per pirmąjį svarstymą buvo ta, kad iš esmės reikia vėl įrašyti PBP numatytas sumas 
ir kai kurias atvejais mokėjimus padidinti daugiau nei PBP numatyti asignavimai 
siekiant sumažinti neįvykdytų įsipareigojimų (RAL) lygį. Be to, gana neįprasta buvo 
tai, kad biudžeto valdymo institucija jau per biudžeto derinimo procedūrą pritarė 
metinio žemės ūkio taisomojo rašto turiniui, išskyrus bandomojo projekto, kurį vėliau 
inicijavo Parlamentas (su ES žuvininkystės susitarimais susijęs tyrimas), klausimą.  
Palyginti su 2004 m., pagrindinės mokėjimų asignavimų  aiškaus didinimo (+ 9,7 
mlrd. EUR) priežastys: visapusiška naujų valstybių narių integracija, 2003 m. 
bendrosios žemės ūkio politikos reformos rezultatai (dėl to žemės ūkio išlaidos 
padidėjo maždaug 10 %) ir geresnės struktūrinių fondų lėšų naudojimo prognozės. 

Parlamentui suteiktos garantijos, kad pakankamai asignavimų skiriama su veiksmais 
žemės ūkyje ir struktūrinėmis priemonėmis susijusioms išlaidoms padengti, nes 
EP, Taryba ir Komisija kartu įsipareigojo greitai pateikti ir priimti bet kokį taisomąjį 
biudžetą, jei padidėtų valstybių narių vykdomieji gebėjimai. Taip pat užtikrinta, kad 
Šiaurės Airijai skirta programa PEACE II bus tęsiama 2005 ir 2006 m. 

Abi biudžeto valdymo institucijos sutarė, kad Komisija Europos Parlamentui turėtų 
teikti tam tikrą informaciją, susijusią su bendrąją užsienio ir saugumo politika 
(BUSP). 
Vykdant išorės veiksmus, dėmesys, be kitų dalykų, buvo skiriamas taikos ir 
demokratijos atkūrimui. Atsižvelgiant į EP pageidavimus, pagal šią išlaidų kategoriją 
jau antrus metus numatyta nemaža parama Irakui.   Šiuo tikslu iš viso skirta 200 mln. 
EUR. 
Parlamentas taip pat užtikrino naujosios kaimynystės politikos vykdymą. 
Pasirengimo narystei įsipareigojimai siekė 2,1 mlrd. EUR, pirmą kartą įtraukta ir 
Kroatija. 120 mln. EUR paramos paketas skirtas Kipro turkų bendruomenės 
ekonominei plėtrai skatinti. 
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Panaudota 98,55 mln. EUR Solidarumo fondo lėšų (Slovakijai, Baltijos šalims ir 
Švedijai). Panaudota 185 mln. EUR lankstumo priemonės lėšų, kurių skirta 
programai PEACE II (45 mln. EUR), decentralizuotoms agentūroms (40 mln. EUR) ir 
Irako atkūrimui (100 mln. EUR).  Neatidėliotinos pagalbos rezervu 2005 m. 
pasinaudota tris kartus (du kartus 2004 m. cunamio Indijos vandenyne padarytai 
žalai panaikinti (170 mln. EUR) ir vieną kartą žemės drebėjimo Kašmyre padarytai 
žalai panaikinti (40 mln. eurų)). 
Skiriant minėtas papildomas lėšas decentralizuotoms agentūroms (40 mln. EUR 
pasinaudojant lankstumo priemone) buvo siekiama apsaugoti ir užtikrinti Parlamento 
prioritetinių tikslų vykdymą ir suteikti agentūroms pakankamai lėšų jų užduotims 
vykdyti.  Tačiau tai, kad išaugo agentūrų skaičius ir padidėjo jų poveikis biudžetui, 
ypač kalbant apie 3 išlaidų kategoriją, Parlamentui kėlė susirūpinimą, jis aktyviai 
reiškė politinę valią toliau stiprinti savo vykdomą agentūrų kontrolę politiniu ir 
biudžetiniu lygmenimis.  
 
PARLAMENTO BIUDŽETAS 
Paties Parlamento 2005 m. biudžete itin atsispindi plėtros procesas, t. y. buvo 
numatomos naujos lėšos ir postai atsižvelgiant į 2004 m. naujų ES narių poreikius.   
Tais metais vien tik papildomų postų sukurta 180.  Be to, Biudžeto komitetas sutiko 
pritarti Biuro sprendimui dėl su naujais D4 /D5 pastatais (dabar jie pervadint į Willy 
Brandto ir Józsefo Antallio pastatus) susijusių pirkimo sutarčių.  
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2006 M. BIUDŽETO SUDARYMO PROCEDŪRA 
Pranešėjai:   Giovanni Pittella (III skirsnis. Komisija) 
Valdis Dombrovskis (Kiti skirsniai. Kitos institucijos) 

 

2006 m. buvo paskutiniai vadinamosios Darbotvarkės 2000  programavimo 
laikotarpio metai. 2006 m. biudžeto sudarymo procedūra pasižymi tuo, kad biudžeto 
derinimo posėdžiuose nepavyko susitarti prieš  įvykstant Tarybos antrajam 
svarstymui.  Susitarta tik praėjus savaitei per specialiai surengtą trišalį susitikimą. 
2006 m. biudžete numatyta 121,191 mln. eurų įsipareigojimų asignavimams ir 
119,970 mlrd. eurų mokėjimų asignavimams (atitinkamai 1,09 % ir 1,01 % ES–25 
BNP, t. y. 2,504 mln. ir 7,323 mln. eurų mažiau nei finansinėje programoje nustatytos 
ribos). 

Punktai, dėl kurių daugiausia diskutuota, buvo susiję su mokėjimų dydžiu, kai 
kurių programų, dėl kurių sprendimai priimami bendrai, finansiniais paketais, naujų 
pareigūnų įdarbinimu po 2004 m. plėtros, lankstumo priemonės naudojimu (žr. toliau) 
ir BUSP biudžetu. 

Parlamentas aktyviai ragino laikytis principo, pagal kurį naujos lėšos būtų 
skiriamos naujiems politiniams prioritetams siekiant užtikrinti, kad esamos 
programos būtų finansuojamos, kaip sutarta. Parlamento politiniai prioritetai buvo 
susiję noru, kad geriau būtų įgyvendintos Lisabonos ir Geteborgo strategijos, 
skatinama ES informacinė politika, rengiamas Europos jaunimo paktas ir aktyviau 
vykdomi ES išorės veiksmai. 
Per pirmąjį svarstymą Parlamentas patvirtino derybinę poziciją, kuria remiantis 
viršijamos finansinėje programoje numatytos 2, 3 ir 4 išlaidų kategorijų ribos ir truputį 
sumažinami BUSP skirti asignavimai.  Taigi Parlamentas aiškiai atsisakė varžyti savo 
prioritetinius tikslus ir kritikavo Tarybos nenuoseklumą, nes ji mažino pagal 4 išlaidų 
kategoriją numatomas sumas, išskyrus BUSP, ir pastaruoju klausimu gautą 
informaciją laikė vis dar nepakankama.  
Po 2004 m. plėtros šešioms bendru sprendimu priimtoms programoms skirta 
papildomų lėšų neviršijant pagal 3 išlaidų kategoriją numatytų didžiausių sumų, 
palyginti su pradiniais bendrais sprendimais priimtais finansiniais paketais.  Taip 
Parlamentas gavo 100 mln. eurų papildomų lėšų su Lisabonos strategija 
susijusioms programoms finansuoti.   
Parlamentui pavyko sutarti, kad tai, jog 665 mln. EUR didinamos pagal 1b išlaidų 
kategoriją „Kaimo plėtra“ numatytos lėšos, bus kompensuojama tokia pačia suma 
sumažinant 1a išlaidų kategorijoje numatytas lėšas, siekiant užtikrinti galimybę 
vykdyti su BŽŪP reforma susijusias moduliavimo priemones. 

Pagal 4 išlaidų kategoriją BUSP biudžetas padidintas iki 102,6 mln. EUR, bet 
Parlamentui pavyko pasiekti, kad būtų pasirašyta bendra deklaracija (EP ir Tarybos), 
pagal kurią jis būtų daugiau informuojamas BUSP klausimais, kadangi dar kartą 
patvirtinta 2000 m. lapkričio mėn. bendra deklaracija (bendrų posėdžių rengimo 
klausimu) ir paaukštinamas Tarybos atstovų rangas iki ambasadoriaus lygmens. 

Bendrai sutarta panaudoti 257 mln. EUR lankstumo priemonės lėšų viršijant 
metinę 200 mln. ribą, kadangi turėta suma perkelta iš praėjusių metų.  Pagal 4 
išlaidų kategoriją buvo finansuojami šie 4 veiksmai: trys Parlamento prioritetiniai 
tikslai (susiję su cunamiu, cukraus protokolo reformos padariniais , Irako atkūrimu) ir 
BUSP. 
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Vykdant 2006 m. biudžeto sudarymo procedūrą ypač ginčytasi dėl mokėjimų 
dydžio. Palyginti su Parlamento ir Tarybos tradicinėmis nuomonėmis14, derybinės 
pozicijos iš tiesų buvo ne tokios nelanksčios, kadangi 2006 m. biudžetas turėjo būti 
atskaitos taškas derantis dėl Daugiametės finansinės programos (2007–2013) ir dėl 
2007–2013 m. biudžetų, jei nebūtų pasiektas susitarimas dėl kitos finansinė 
programos. 
Neatidėliotinos pagalbos rezervu pasinaudota du kartus ir iš viso skirta 180 mln. 
EUR siekiant finansuoti paramą Darfūrui, Vakarų kranto Gazos ruožui, 
palestiniečiams ir Libanui. Vieną kartą pasinaudota Solidarumo fondu siekiant 
pašalinti potvynių Austrijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje padarinius ir šiuo tikslu skirta 
106 mln. EUR . 
Kalbant apie teisėkūros aspektus, tai 2005 m. persvarstytos Finansinio reglamento 
įgyvendinimo taisyklės, siekiant atsižvelgti į naują Viešųjų pirkimų direktyvą (žr. 
ankstesnį skyrių, kuriame aptariami EP pagrindiniai laimėjimai teisėkūros srityje). 

 

PARLAMENTO BIUDŽETAS 
Kalbant apie paties Parlamento biudžetą, 2006 m. buvo toliau įdarbinamas 
personalas, atvykęs iš naujųjų valstybių narių ir stengiamasi pasiekti sutartą lygį bei 
šiuo tikslu numatomos biudžetinės nuostatos. Tuo pat metu, atsižvelgiant į nustatytus 
poreikius, į biudžetą įtraukti asignavimai, skirti tolesnei plėtrai (Bulgarija ir Rumunija). 
Biudžeto komitetas prašė, kad visos institucijos ištirtų pažangą, padarytą įdarbinant 
personalą iš naujų valstybių narių.  Jis taip pat pritarė tam, kad būtų tęsiama pastatų 
pirkimo (o ne nuomos) politika ir ragino vykdyti intensyvesnį darbuotojų perkėlimą. 

                                                 
14 Taryba nori sumažinti mokėjimus ir priderinti juos prie numatytų su įgyvendinimu susijusių poreikių, o 
EP nori, kad prioritetiniai tikslai būtų adekvačiai finansuojami ir mažinami RAL.  
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2007 M. BIUDŽETO SUDARYMO PROCEDŪRA 
Pranešėjai:   James Elles (III skirsnis. Komisija) 

Louis Grech (Kiti skirsniai. Kitos institucijos) 
 

Atsižvelgiant į laiką, skirtą deryboms dėl 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio 
susitarimo ir 2007–2013 m. Daugiametės finansinės programos ir jų priėmimui, 
biudžeto sudarymo procedūros planas prailgintas ir kai kurie jo etapai vyko 
supaprastinta forma.  2005 m. derinimo posėdį, vykusį prieš antrąjį svarstymą 
Taryboje, papildė trišalis susitikimas 2006 m. gruodžio mėn., kadangi būta sunkumų 
siekiant susitarimo per antrąjį svarstymą. 
2007 m. biudžete numatyta 126,551 mlrd. eurų įsipareigojimų asignavimų ir 115,497 
mlrd. eurų mokėjimų asignavimų (atitinkamai 1,08 % ir 0,99 % ES BNP, t. y. 1,850 
mln. EUR ir ir 8,369 mln. EUR mažiau nei Daugiametėje finansinėje programoje 
nustatytos ribos). 

Palyginti su praėjusiais metais, pasikeitė objektas, kuriam skiriamas pagrindinis 
dėmesys derybose, taigi jis skiriamas ne lankstumo priemonės naudojimui ir 
didžiausių numatytų sumų neviršijimui, o tam, kad už naudojamas lėšas būtų 
gaunama daugiau naudos (skatinama lėšas naudoti veiksmingiau ir efektyviau), 
Finansinio reglamento persvarstymui, personalo iš naujų valstybių narių įdarbinimui ir 
Tarybos siūlomam darbo vietų mažinimui (jis susijęs su jos deklaracijos dėl našumo 
programos projektu). Mokėjimų dydis ir BUSP politika ir toliau liko svarbūs diskusijų 
objektai. 
Tarybai 2007 m. biudžeto sudarymo procedūra buvo sudėtinga, kadangi Taryboje 
būta sunkumų, norint surinkti kvalifikuotą balsų daugumą svarstant keletą temų, visų 
pirma našumo didinimo koncepciją, kuriai pritarė Tarybai pirmininkaujanti Suomija, 
kuriai nepavyko pasiekti susitarimo, kad Taryba priimtų deklaraciją šiuo klausimu. 
Parlamentas nepritarė Tarybos siūlomam darbo vietų mažinimui ir sudarė 
personalo atlyginimų rezervą, kad gautų pažadą, jog bus įvykdyta išsami patikra ir 
atliktas Komisijos personalo poreikių tarpinis vertinimas, taip pat pateikti duomenys 
apie administratorių ir asistentų užduotis atliekančių darbuotojų skaičių. 
Vertinant ir strateginiu aspektu, dėl Parlamento Taryba atsidūrė sunkioje padėtyje, 
kadangi jis nusprendė nesiūlyti naudoti lankstumo priemonės kaip papildomos 
finansavimo priemonės, reikalavo persvarstyti Finansinį reglamentą ir tai pateikė 
kaip sine qua non sąlygą, taikomą bet kokiam susitarimui dėl 2007 m. biudžeto. Dėl 
šios priežasties buvo galima pasiekti susitarimą dėl Finansinio reglamento 
persvarstymo ir įveikti kai kurių narių prieštaravimą tam, kad būtų numatytos naujos 
nuostatos dėl patikimo ES finansų valdymo ir visų pirma vidaus kontrolės. 
Vykdant metinę biudžeto sudarymo procedūrą nuolat pradėta remtis veiksmingo 
lėšų naudojimo metodu (žr. anksčiau), kaip numatyta bendrame EP ir Komisijos 
pareiškime. 

Taip pat reikėtų pažymėti keletą Europos Parlamentui teigiamų aspektų. Nors vėl 
įrašytos PBP numatytos sumos, skirtos BUSP, EP užtikrino, kad nebūtų daroma jokių  
BUSP nomenklatūros pakeitimų, ir įgavo naujų teisių būti informuojamas, pvz., 
kad Europos Parlamentui būtų teikiami trumpi pranešimai apie  jam svarbiais 
klausimais ir informacija raštu apie skiriamus specialiuosius ES atstovus. 
Priimta bendra EP, Tarybos ir Komisijos deklaracija dėl trijų naujų agentūrų, 
numatomų 2007 m. biudžete. Joje įforminta EP pozicija dėl decentralizuotų 
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agentūrų steigimo (poveikio biudžetui informacija, kaip nurodyta naujojo 
Tarpinstitucinio susitarimo 47 straipsnyje). 
Buvo įkurtas Prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, kuris negali viršyti 
didžiausios kasmetinės 500 mln. EUR sumos įsipareigojimams, jo lėšos du kartus 
panaudotos Prancūzijai, Vokietijai ir Suomijai (18,6 mln. EUR). 

Neatidėliotinos pagalbos rezervas panaudotas vieną kartą 2007 m. – panaudota 
49,2 mln. EUR suma siekiant spręsti su krizine padėtimi Vakarų krante ir Gazoje 
susijusias problemas. Solidarumo fondu 2007 m. pasinaudota du kartus: vieną 
kartą įvykus potvyniams Graikijoje (9,3 mln. EUR) ir Vengrijoje (15,1 mln. EUR), o 
kitą kartą – Vokietijoje prasiautus smarkioms audroms (166,9 mln. EUR) ir uraganui 
Prancūzijoje (5,3 mln. EUR). 
Neįprastą į biudžetą įrašytų rezervų skaičių ir dydį (iš pradžių 4 440 mln. EUR 
įsipareigojimams, po antrojo svarstymo liko 3 500 mln. EUR) daugiausia lėmė tai, 
kad vėlai priimta maždaug 30 bazinių teisės aktų15, nes valstybės narės vėlai susitarė 
dėl bendro pasiūlymo dėl naujos Daugiametės finansinės programos, taip pat lėmė 
tai, kad biudžeto valdymo institucija buvo susirūpinusi dėl savo prerogatyvų žemės 
ūkio išlaidoms pradėjus taikyti savanorišką moduliavimą (t. y. savanoriškas 
tiesioginės paramos žemės ūkiui (pirmajam BŽŪP ramsčiui) lėšų perkėlimas kaimo 
vystymuisi (antrajam BŽŪP ramsčiui)). 

Teisėkūros požiūriu 2006 m. atlikta plataus masto Finansinio reglamento ir jo 
įgyvendinimo taisyklių peržiūra. Labiausiai ginčytini klausimai susiję su šalių, iš kurių 
atimta teisė dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, duomenų baze, su skaidrumu, 
susijusiu su galutiniais žemės ūkio subsidijų gavėjais (Komisija užtikrino informacijos 
atskleidimą sektoriams skirtuose įgyvendinimo reglamentuose), ir su Europos 
politinių partijų finansavimu – Europos Parlamentui pavyko padidinti Europos politinių 
partijų ilgalaikio finansų planavimo galimybes taikant pelno nesiekimo taisyklės išimtį 
siekiant leisti perkelti dalį pertekliaus.  
 
PARLAMENTO BIUDŽETAS 
Biudžeto komitetas apgailestauja, kad sudarant Parlamento biudžetą nepakankamas 
dėmesys skirtas išlaidoms, susijusioms su trimis skirtingomis Parlamento darbo 
vietomis. Savo rezoliucijoje jis pateikė vertinimą, kuriame nurodoma, kad šios 
išlaidos sudaro 16 proc. bendro biudžeto, t. y. 200 mln. EUR. Komunikacijos politikai 
biudžete numatyta daug didesnė suma, skirta asignavimų lankytojų centrui, 
moderniai garso ir vaizdo įrangai ir naujam interneto svetainės projektui. Nuspręsta 
skirti papildomų asignavimų išlaidoms, susijusioms su Rumunijos ir Bulgarijos 
įstojimu, padengti. 

                                                 
15 Vadinamasis Prodi paketas, apimantis migracijos, jaunimo, tyrimų ir kt. klausimus. 
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2008 M. BIUDŽETO SUDARYMO PROCEDŪRA 
Pranešėjai:   Kyösti Virrankoski (III skirsnis. Komisija) 

Ville Itälä (Kiti skirsniai. Kitos institucijos) 
 

Iš 2008 m. biudžeto sudarymo procedūros matyti, kad, nepaisant tradicinio Tarybos 
priešinimosi, būtina reikėjo persvarstyti Daugiametę finansinę programą jau pirmais 
metais po jos įsigaliojimo, atsižvelgiant į ES prioritetus, kaip antai, programą „Galileo“ 
ir Europos technologijos institutą (ETI). 

2008 m. biudžete numatyta 129,150 mlrd. EUR įsipareigojimų asignavimų (tai sudaro 
1,03 proc. ES BNP, t. y. 3 693 mln. EUR mažiau, negu Daugiametėje finansinėje 
programoje nustatyta riba) ir 120,347 mlrd. EUR mokėjimų asignavimų (0,96 proc. 
ES BNP, t. y. 9 650 mln. EUR mažiau, negu Daugiametėje finansinėje programoje 
nustatyta riba). 

Sudarant 2008 m. biudžetą, tarp pagrindinių klausimų, dėl kurių diskutavo 
Parlamentas ir Taryba, buvo „Galileo“ programos finansavimas, personalo ir 
įdarbinimo klausimai (kaip ir praėjusiais metais), 4 išlaidų kategorija, ES agentūrų 
finansavimas ir kontrolė bei įvairių finansinių priemonių, minėtų Tarpinstituciniame 
susitarime, naudojimas. 

Daugiausiai ginčytasi dėl programos „Galileo“ ir ETI, dėl kurių EP ragino persvarstyti 
Daugiametę finansinę programą. EP norėjo užtikrinti „Galileo“ ir ETI finansavimą iš 
ES biudžeto nepakenkiant būtinoms Lisabonos darbotvarkės daugiamečių programų 
finansinėms priemonėms. Programai „Galileo“ ir ETI iki 2013 m. skirta 3,7 mlrd. EUR. 
Buvo panaudotos įvairios finansinės priemonės, įskaitant 2007–2013 m. 
Daugiametės finansinės programos peržiūrą (1,6 mlrd.), lankstumo priemonę (200 
mln.), rezervą (300 mln.), taip pat lėšų perkėlimą (200 mln.) ir prioritetų perskirstymą 
(400 mln.). 
Europos Parlamentui pavyko gauti finansavimą, reikalingą padidėjusiems poreikiams 
pagal 4 išlaidų kategoriją patenkinti. Ir šį kartą tai pavyko tik pasitelkus lankstumo 
priemonę, o tai parodo, kad 4 išlaidų kategorija yra nuolat nepakankamai 
finansuojama. Kadangi patenkinti įvairūs finansiniai BUSP (įskaitant ES policijos 
misijas Kosove) poreikiai, Europos Parlamentui pavyko pasiekti, kad Komisija 
įsipareigotų reguliariai tris kartus per metus vykdyti politinį dialogą su EP dėl ES 
išorės veiksmų demokratinės priežiūros ir darnos. EP taip pat pabrėžė, kad 
Komisijai planuojant poreikius šioje srityje pasitaiko trūkumų. 
Parlamentas pasiūlė gerokai padidinti paramą Palestinai (pvz., pagalbą 
pažeidžiamiausioms šeimoms ir paramą viešųjų paslaugų teikėjams) ir Kosovui 
(pvz., pereinamojo laikotarpio ir institucijų kūrimo pagalbą). Be BUSP lėšų, Kosovui 
skirta 265 mln. EUR, o Palestinai 300 mln. EUR įsipareigojimams, t. y. maždaug 
dvigubai daugiau, negu Komisija iš pradžių siūlė rengiant preliminarų biudžeto 
projektą. Tokias pat sumas, skirtas Irakui, EP įrašė į rezervą, kol bus gauta 
papildomos informacijos dėl lėšų naudojimo. 
Biudžeto sudarymo procedūros metu ES agentūros taip pat buvo vienas svarbiausių 
klausimų, kuriais buvo diskutuojama. Po antrojo biudžeto derinimo priimtos bendros 
deklaracijos, kuriomis siekiama geriau kontroliuoti ES agentūrų steigimą, plėtojimą ir 
finansavimą. Kaip pageidavo Parlamentas, decentralizuotoms agentūroms finansuoti 
skirtose biudžeto eilutėse numatytos sumos padidėjo daugiau kaip 20 proc., o 
Europos sienų valdymo agentūros (FRONTEX) biudžetas padvigubėjo. 
5 išlaidų kategorijos „Administracinės išlaidos“ sumos padidėjo 4,4 proc., nes 
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atsižvelgta į poreikius, susijusius su plėtra. Komisijos žmogiškųjų išteklių patikrinimo 
ataskaita, kurią 2006 m. paragino pateikti EP, pateikta 2007 m. balandžio mėn. 
Pažymėtina, kad 2008 m. biudžetas buvo pirmasis biudžetas, kuriame išlaidos, 
susijusios su augimu ir užimtumu (1 išlaidų kategorija, 44,9 proc. 2008 m. 
biudžeto), viršijo su žemės ūkiu susijusias išlaidas (2 išlaidų kategorija, 42,6 proc. 
2008 m. biudžeto) ir tai įvyko metais anksčiau, nei numatyta Daugiametėje 
finansinėje programoje, ir netgi anksčiau, negu numatytas papildomas finansavimas 
programai „Galileo“ pagal 1a išlaidų kategoriją. Palyginti su 2007 m., 2 išlaidų 
kategorijos asignavimai sumažėjo perėjus prie kaimo plėtros išlaidų, o asignavimai, 
numatyti 1 išlaidų kategorijai, gerokai padidėjo. Biudžeto sudarymo procedūros 
metu taip pat iškeltas valstybių narių metinių suvestinių klausimas, susijęs su bendru 
valdymu.  
Parlamento šūkis buvo parengti biudžetą, skirtą rezultatams siekti. Abi biudžeto 
valdymo institucijos diskutavo dėl biudžeto sudarymo pagal veiklos sritis (BSVS) ir 
valdymo pagal veiklos sritis (VVS) įgyvendinimo. Parlamentas ir Komisija pradėjo 
vykdyti tyrimus ir 2009 m. kovo mėn. EP patvirtino pranešimą savo iniciatyva. 
2008 m. lankstumo priemonė panaudota 1a išlaidų kategorijai („Galileo“) ir BUSP – 
iš viso išleista 270 mln. EUR. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo lėšos (49 mln. EUR) panaudotos penkioms šalims (Italijai, Maltai, Portugalijai, 
Ispanijai ir Lietuvai). 281 mln. EUR suma iš solidarumo fondo skirta Jungtinei 
Karalystei, Graikijai, Slovėnijai, Prancūzijai ir Kiprui. 
 

PARLAMENTO BIUDŽETAS 
Sudarant Parlamento biudžetą, pritarta bandomajam asmeninio vertimo žodžiu 
Parlamento nariams projektui ir dėl jo balsuota. EP biudžetas atspindi Parlamento 
norą laikytis aplinkos standartų (EMAS sertifikavimas), administracija paraginta 
paspartinti šį procesą ( paskui jis iki galo užbaigtas). Numatytos biudžeto nuostatos, 
kurios įsigalios patvirtinus Europos politinių fondų finansavimo teisinį pagrindą. Įkurti 
nauji generaliniai direktoratai ir susitarta dėl biudžeto asignavimų siekiant Parlamento 
nariams teikti geresnes paslaugas. 



 44

 

2009 M. BIUDŽETO SUDARYMO PROCEDŪRA 
Pranešėjai:   Jutta Haug (III skirsnis. Komisija) 

Janusz Lewandowski (Kiti skirsniai. Kitos institucijos) 
 

2009 m. biudžetas buvo paskutinis biudžetas, patvirtintas per šeštąją Parlamento 
kadenciją.  2009 m. biudžete numatyta 133, 846 mlrd. EUR įsipareigojimų 
asignavimų (tai sudaro 1,03 proc. ES BNP, t. y. 3 187 mln. EUR mažiau, negu 
Daugiametėje finansinėje programoje nustatyta riba) ir 116, 096 mlrd. EUR mokėjimų 
asignavimų (0,89 proc. ES BNP, t. y. 8 084 mln. EUR mažiau, negu Daugiametėje 
finansinėje programoje nustatyta riba). 
Vieni iš pagrindinių klausimų, iškeltų derybų metu, buvo įprastiniai Parlamento 
susirūpinimą keliantys klausimai – žemos maržos pagal 4 išlaidų kategoriją, 
mokėjimų lygis ir sanglaudos politikos biudžeto vykdymas. Iškilo naujų finansinių 
poreikių, kaip antai, reagavimo į maisto produktų kainas priemonė ir Europos 
ekonomikos atkūrimo planas, skirtas. su ekonomikos nuosmukiu susijusioms 
problemoms spręsti. EP taip pat pabrėžė atitinkamų išteklių poreikį savo prioritetams, 
pvz., klimato kaitai, konkurencingumui augimui ir užimtumui skatinti ir Bendrai 
imigracijos politikai. 
Parlamentas labai kritikavo PBP dėl mokėjimų dydžio, kuris sudaro mažą BNP 
procentinę dalį. Palyginti su 2008 m. biudžetu, kurį Parlamentas patvirtino 2007 m. 
gruodžio mėn., mokėjimai, numatyti 2009 m. PBP, pirmą kartą sumažėjo 3 proc. Dėl 
šio sumažinimo daugiausia nukentėjo sanglaudos politika, taip pat pilietybei ir 
išorės veiksmams skirtas finansavimas. Po to, kai Taryba sumažino, Parlamentas 
padidino visų išlaidų kategorijų sumas iki dydžio, viršijančio numatytąjį PBP, 1 ir 3 
išlaidų kategorijoms skirta daugiausia iš papildomų pasiūlytų mokėjimų. 
Be to, 2009 m. biudžete numatyti mokėjimų asignavimai šiek tiek didesni, nei 
2008 m. galutiniame biudžete (t. y. įskaitant 2008 m. patvirtintus taisomuosius 
biudžetus). Parlamentas iškėlė sąlygą, kuri turi būti įvykdyta, kad jis pritartų biudžetui, 
– jis pareikalavo struktūrinius ir sanglaudos fondus naudoti sparčiau ir 
paprasčiau. Tai oficialiai patvirtinta bendroje deklaracijoje dėl sanglaudos politikos 
įgyvendinimo, kurioje reikalaujama, kad būtų taikomos tinkamos tolesnės priemonės 
politiniu ir techniniu lygmenimis. EP ir Taryba paprašė Komisijos nedelsiant įvertinti 
kritiškiausius valdymo ir kontrolės sistemų aspektus siekiant, kad būtų galima pradėti 
atlikti tarpinius mokėjimus. Be to, vienašalėje deklaracijoje EP išreiškė 
susirūpinimą dėl nepakankamo biudžeto vykdymo ir mokėjimų sanglaudos politikai, 
dėl kurių ES negalėjo spręsti jai iškilusių problemų, ypač susijusių su ekonomikos 
krize.  
Norėdamas padidinti ES įnašą į Europos ekonomikos atkūrimo planą, kuriam 
skirta 30 mlrd. EUR suma, EP pritarė, kad būtų persvarstyta DFP siekiant 
ekonomikos paskatinimui skirti papildomus 5 mlrd. EUR (jie turėtų būti finansuojami 
iš nepanaudotų lėšų). Šis finansavimas skirtas energetikos projektams pagal 1 
išlaidų kategoriją. Pagal 2 išlaidų kategoriją šis finansavimas skirtas plačiajuosčio 
interneto kaimo vietovėse plėtojimui ir veiksmų, susijusių su naujais uždaviniais, 
nustatytais atliekant bendros žemės ūkio politikos būklės įvertinimą, stiprinimui. 
Susitarimas dėl šio klausimo pasiektas 2009 m. balandžio mėn. trišaliame susitikime. 
Kalbėdama apie 4 išlaidų kategoriją Komisija pripažino, kad gebėjimas reaguoti į 
nenumatytas krizes yra gana ribotas, todėl, kaip ragino Parlamentas, ji įsipareigojo 
atlikti su 4 išlaidų kategorija susijusios padėties įvertinimą. Įvertinimo ataskaitos 
laukiama 2009 m. rugsėjo mėn.  
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EP pasiekė susitarimą dėl reagavimo į maisto produktų kainų augimą 
besivystančiose šalyse priemonės finansavimą. Buvo susitarta maisto priemonės 
finansavimą įtraukti ne į 2, o į 4 išlaidų kategoriją. Nuspręsta skirti 1 mlrd. EUR 
sumą trejų metų laikotarpiui (2008–2010 m.) ir, siekiant nepakenkti esamiems 
veiksmams ir prioritetams, šią priemonę finansuoti neatidėliotinos pagalbos rezervo 
lėšomis padidinus jo viršutinę ribą 2008 m. (padarius TIS pakeitimus), taip pat 
panaudoti lankstumo priemonę ir perskirstyti nepaskirtas stabilumo priemonės 
sumas. Bendroje deklaracijoje dėl maisto priemonės Komisija taip pat raginama 
užtikrinti suderinamumą su Europos plėtros fondu (EPF) ir jo papildomumą. 
Agentūrų klausimams spręsti bendroje deklaracijoje buvo prašoma sudaryti 
tarpinstitucinę darbo grupę, ji sudaryta 2008 m. gruodžio mėn. 

Parlamentas nusprendė tam tikrus ES veiksmus padaryti labiau matomus ir 
sukurti specialias biudžeto eilutes, skirtas klimato kaitai, Smulkiojo verslo aktui, 
Gruzijai, ES Baltijos jūros strategijai, žvejybos laivyno pritaikymui prie padidėjusių 
kuro kainų. 

Be to, Parlamentas nedelsdamas Komisijos tarnyboms pranešė apie savo ketinimus, 
susijusius su bandomaisiais projektais ir parengiamaisiais veiksmais, kad 
sprendimų priėmimas dėl jų vyktų sklandžiau ir sparčiau. 

 

PARLAMENTO BIUDŽETAS 
Parlamento 2009 m. biudžetas nemažai keistas siekiant jį pritaikyti prie svarbių 
taisyklių pakeitimų, t. y. narių statuto parengimo, naujų taisyklių, susijusių su narių 
padėjėjais, taikymo, kai kurių asignavimų, iš pradžių numatytų siekiant įgyvendinti kai 
kurias Lisabonos sutarties nuostatas, panaikinimo. Taip pat imtasi priemonių siekiant 
pasirengti 2009 m. rinkimams, visų pirma, susijusių su komunikacijos veikla. 
Pradėtas vykdyti bandomasis projektas, skirtas Biudžeto komiteto ir Parlamento biuro 
bendradarbiavimui pagerinti. Taip pat Biudžeto komiteto prašymu pirmą kartą 
pateikta išsami analitinė darbuotojų skaičiaus apžvalga, kuri bus diskusijų pagrindas. 
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METINIŲ BIUDŽETŲ DUOMENYS 
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2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 
(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2005 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 

 
 
 
* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its 
PDB. 
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2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 

 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)   (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying the 
actual impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     
8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 

 ** : Because of the transition from 2000-2006 to 2007-
2013 Financial Frameworks, the Headings have been 
modified between 2006 and 2007. This is why only the 
total is presented for 2006 final budget. 

Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 
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MFF 2007 Commission PDB 

(incl. PDAls) 
Council 1st Reading 

(incl. voted ALs)* 
Parliament's 1st Reading  

(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 
Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 

TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every 
actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission 
to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 
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Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every 
actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission 
to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 



 54

 
2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 

   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.33
4 113.845.815.415 128.409.846.98

7 
120.346.758.61

2 127.692.861.009 118.223.954.63
4 

128.717.766.51
8 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 

   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for 
the items and amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every actor on the 
budgetary procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by the 
Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.97
9 129.149.656.468 120.346.758.61

2 
130.569.639.38

5 
115.771.282.24

5 
Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 136.211.000.00
0 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.04

9 
116.546.062.32

9 133.251.557.913 114.324.628.24
3 

135.167.926.52
7 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during their 
second reading. This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the amendments 
brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.47
4 

133.845.980.85
2 116.096.062.329 

Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 

 

Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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Šioje lentelėje pateikiama Europos Parlamento ir visų institucijų darbuotojų skaičiaus kitimo raida laikotarpiu nuo 2005 m. iki 2009 m. 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Variation 2005-09 
All institutions 36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75% 
European Parliament  5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65% 
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 EUROPOS PARLAMENTAS 

 

BIUDŽETO SUDARYMAS PAGAL VEIKLOS SRITIS (BSVS) IR VALDYMAS PAGAL 
VEIKLOS SRITIS (VVS)  

Taikant biudžeto sudarymo pagal veiklos sritis metodą (BSVS) siekiama pradėti naudoti rezultatais 
grindžiamo biudžeto koncepciją ir parengti aiškią sistemą, skirtą Komisijos politikos prioritetams nustatyti 
ir tikslams įgyventi.  
Biudžeto sudarymo pagal veiklos sritis metodas – tai jungtinis biudžeto ir finansų valdymas pagal veiklos, 
labai susijusios su Komisijos politikos prioritetais ir tikslais, sritis. Ištekliai paskirstomi ir valdomi pagal iš 
anksto numatytus politikos prioritetus. Iš viso nustatyta apie 270 veiklos sričių, kurios sugrupuotos į 31 
politikos sritį. 
Komisijos nuomone, taikant valdymo pagal veiklos sritis (VVS) metodą, siekiama sprendimus dėl politikos 
prioritetų ir atitinkamų išteklių visais organizacijos lygmenimis priimti kartu. Naudojantis šiuo metodu 
suteikiama galimybė skirti išteklių politikos prioritetams ir, atvirkščiai, priimti sprendimus dėl politikos 
prioritetų, vadovaujantis tinkama informacija apie atitinkamų išteklių poreikius. Valdymas pagal veiklos 
sritis (VVS) sujungia strateginį planavimą ir biudžeto sudarymą, veiklos programų sudarymą ir valdymą, 
stebėseną ir ataskaitų teikimą, vertinimą ir vidaus auditą. Priemonė, reikalinga siekiant nuosekliai ir 
sistemingai šiuos elementus sujungti į visumą, yra strateginio planavimo ir programavimo (SPP) ciklas. 
 

AGENTŪROS 

ES agentūros – tai juridinio asmens statusą turinčios įstaigos, kurioms, laikantis griežtų sąlygų, gali būti 
perduodamos biudžeto įgyvendinimo galios. Biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucija joms turi suteikti 
patvirtinimą dėl biudžeto įvykdymo. Agentūros yra dviejų tipų. 
Vykdomosios agentūros – Komisijos sprendimu pagal Bendrijos teisę įsteigti juridiniai asmenys, kuriems 
pagal 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003 galima perduoti įgaliojimus Komisijos 
vardu ir jos atsakomybe įgyvendinti visą Bendrijos programą arba projektą ar jų dalį. 
Skirtingai negu vykdomąsias agentūras, decentralizuotų (vadinamųjų reguliavimo arba įprastinių) 
agentūrų Komisija tiesiogiai nekontroliuoja, nes jas kontroliuoja valstybių narių įsteigtos administracinės ir 
(arba) valdančiosios tarybos. Decentralizuota Bendrijos agentūra turi juridinio asmens statusą. Agentūra 
įsteigiama pagal antrinį teisės aktą siekiant atlikti labai konkrečią techninę, mokslinę ar valdymo užduotį, 
nurodytą atitinkamame Bendrijos teisės akte. Šiuo metu įsteigta maždaug 20 įprastinių agentūrų. 
 

METINĖS SUVESTINĖS 

Metinės suvestinės susijusios su sanglaudos (struktūriniai fondai ir sanglaudos fondas) ir žemės ūkio 
politika. Nors, kaip numatyta EB sutarties 274 straipsnyje, Europos Komisija atsakinga už biudžeto 
įgyvendinimą, maždaug 80 proc. visų išlaidų (žemės ūkis ir struktūrinė pagalba) valdo valstybių narių 
administracijos (vadinamasis bendrasis valdymas). Valstybės narės yra teisiškai (pagal TIS ir Finansinį 
reglamentą) įpareigotos atitinkamu nacionaliniu lygmeniu parengti metinę atliktų auditų ir pateiktų 
deklaracijų suvestinę siekiant pagerinti valdymo ir kontrolės sistemas, taip pat didinti valstybių narių 
atskaitomybę. Metinės suvestinės turi būti pateiktos iki 2008 m. vasario 15 d. (už 2007 m.). Skirtingai nei 
šios suvestinės, vadinamosios nacionalinio valdymo deklaracijos, kurias ragina pateikti Europos 
Parlamentas, vis dar yra kelių valstybių narių savanoriška iniciatyva. 
 

BENDROS ŽEMĖS ŪKIO POLITIKOS (BUSP) REFORMA 

Pirmasis nuo 1962 m. pradėtos įgyvendinti BŽŪP tikslas – užtikrinti apsirūpinimą maistu vykdant kainų 
paramos politiką ir užtikrinant neribojamą pirkimą.  
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Įgyvendinant BŽŪP pradėta gaminti vis daugiau perteklinės produkcijos, todėl nuo 1988 m. atliktos kelios 
šios politikos reformos. 1992 m. reforma buvo svarbus lūžis, nes po reformos apsaugos nustatant kainas 
sistemą pakeitė kompensuojamosios pajamų paramos sistema. 
Po 2003 m. reformos pradėti taikyti nauji principai, kaip antai: 
- paramos atsiejimas nuo gamybos apimties (tam tikra parama teikiama kaip bendroji nustatyto dydžio 
išmoka), 
- kompleksinis paramos susiejimas, pagal kurį bendroji nustatyto dydžio išmoka priklauso nuo daugelio 
įvairių kriterijų, susijusių su aplinka, visuomenės sveikata, gyvūnų gerove, 
- moduliacija, kurią taikant suteikiama galimybė perkelti lėšų iš pirmojo BŽŪP ramsčio (rinkos politika ir 
pagalba) į antrąjį ramstį (kaimo plėtra), 
- finansinės drausmės priemonė (ją taikant nustatoma paramos rinkai išlaidų ir tiesioginės pagalbos 
2007–2013 m. laikotarpiu viršutinė riba). 
2008 m. lapkričio 20 d.  ES žemės ūkio ministrai pasiekė politinį susitarimą dėl BŽŪP padėties įvertinimo. 
Be kitų priemonių, šiuo susitarimu atsisakoma dirbamos žemės atidėjimo, padidinamos pieno kvotos 
siekiant palaipsniui jų atsisakyti iki 2015 m., rinkos intervencija pakeičiama saugumą užtikrinančiu tinklu ir 
didesne moduliacija. 
 

BENDRA UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKA (BUSP) 

Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) parengta kaip antras Europos Sąjungos ramstis ir 
reglamentuojama pagal Europos Sąjungos sutarties, pasirašytos 1992 m. Mastrichte, V antraštinę dalį. 
Amsterdamo sutartyje, kuri įsigaliojo 1999 m., numatyta daug svarbių pakeitimų ir nuo tada BUSP ne 
kartą buvo tobulinama. Europos saugumo ir gynybos politiką (ESGP) sutarta įgyvendinti kaip bendros 
BUSP dalį. Europos Vadovų Taryba 2001 m. gruodžio 14–15 d. susitikime Lakene priėmė deklaraciją dėl 
ESGP operatyvinių pajėgumų, oficialiai pripažindama, kad Sąjunga dabar gali vykdyti tam tikras krizių 
valdymo operacijas.  
Pagal Amsterdamo sutarties 21 straipsnį pirmininkaujanti valstybė narė raginama konsultuotis su 
Parlamentu dėl pagrindinių BUSP aspektų ir pasirinkimų. Europos Parlamentas gali teikti Tarybai 
paklausimus arba rekomendacijas. 
1999 m. gegužės 6 d. tarpinstituciniame susitarime nurodoma, kad valstybės narės turi parengti metinį 
Tarybos dokumentą dėl pagrindinių BUSP aspektų ir esminių pasirinkimų, įskaitant finansinį poveikį 
bendrajam Europos Bendrijų biudžetui. Parlamentas savo metiniame pranešime ir rezoliucijoje dėl BUSP 
pateikia Tarybai tiesioginį atsakymą. Šis politinis dialogas užbaigiamas bendrais konsultaciniais 
posėdžiais, kurie rengiami bent penkis kartus per metus ir minimi 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio 
susitarimo 43 straipsnyje. 
Be to, TIS 42 straipsnyje nurodomas naujas biudžeto paskirstymas BUSP išlaidoms padengti: 
- krizių valdymo operacijos, konfliktų prevencija, sprendimas ir stabilizavimas, taikos ir saugumo proceso 
stebėsena ir įgyvendinimas, 
- ginklų neplatinimas ir nusiginklavimas, 
- neatidėliotinos priemonės, 
- parengiamosios ir tolesnės priemonės, 
- ES specialieji įgaliotiniai. 
Be to, numatoma tam tikra viršutinė BUSP išlaidų riba (1 740 mln. EUR 2007–2013 m. laikotarpiu), o 
išlaidos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis, nurodytu laikotarpiu neviršija 20 proc. 
 

NAUJOJI EUROPOS KAIMYNYSTĖS POLITIKA (EKP) 

Numatant Europos kaimynystės politiką (EKP) siekiama nustatyti tam tikrus santykius su kaimyninėmis 
rytų Europos, pietinėmis Viduržemio jūros regiono ir pietinėmis Kaukazo šalimis, kurios neturi galimybės 
ateityje tapti ES narėmis. 
Įgyvendinant EKP ir plėtojant esamus santykius su įvairiomis kaimyninėmis šalimis, daugiausia dėmesio 
skiriama demokratijai, laisvei, gerovei, saugumui ir stabilumui. Ši politika įgyvendinama pagal dvišalius 
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veiklos planus, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus (PBS) ir Europos ir Viduržemio jūros regiono 
šalių asociacijos susitarimus. 
Kaimyninės šalys naudojasi finansine ir technine pagalba, visų pirma teikiama 2007–2013 m. laikotarpiu 
taikant Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKPP) (laikotarpiu nuo 2000 m. iki 2006 m. ši 
priemonė pakeitė TACIS ir MEDA programas, bet vis dar išliko pagrindinis elementas, t. y. skirstymas į 
ES rytines ir pietines kaimynes). 
Nė vienu veiksmų planų rengimo etapu nesikonsultuojama su Parlamentu. Vis dėlto ilgalaikė Parlamento 
kadencija, biudžeto ir kontrolės galios suteikia jam galimybę atlikti tam tikrą vaidmenį.  
 
 
 

EUROPOS JAUNIMO PAKTAS 

Europos jaunimo paktas – politinė priemonė, kurią, kaip persvarstytos Lisabonos strategijos dalį, 2005 m. 
kovo mėn. priėmė Europos Vadovų Taryba ir kuria siekiama, kad Europa taptų konkurencingiausia 
žiniomis grindžiama ekonomika pasaulyje.  
Jaunimo paktu siekiama užtikrinti vieningesnį ir nuoseklesnį požiūrį į jaunimo klausimus ir skatinti visą 
jaunimą dalyvauti švietimo veikloje, darbo ir visuomenės gyvenime. Pirmą kartą ES lygmeniu taip 
pastebimai skatinama jaunimo politika. 
 

PROGRAMA „GALILEO“ IR EUROPOS TECHNOLOGIJOS INSTITUTAS (ETI) 

Programa „Galileo“ – tai Europos iniciatyva, kurios imamasi siekiant sukurti pasaulinę navigacijos 
palydovų sistemą (GNSS), kuri suteiktų galimybę užtikrinti civilių kontroliuojamas paslaugas, padėčiai 
visame pasaulyje skirtas labai tiksliai nustatyti. Naudojantis „Galileo“ sistema bus autonomiškai teikiamos 
navigacijos ir padėties nustatymo paslaugos, be to, ši sistema bus suderinama su dviem kitomis 
pasaulinės navigacijos palydovų sistemomis (GNSS), t. y. GPS ir GLONASS. Visiškai parengtą „Galileo“ 
sistemą sudarys 30 palydovų ir atitinkama antžeminė infrastruktūra. 
2000 m. pradėtas projektas padalytas į tris etapus, pirmasis iš jų finansuojamas viešosiomis lėšomis, o 
antrasis ir trečiasis (statyba ir parengimas) – privataus konsorciumo lėšomis. Projektas nelabai pavyko, 
kadangi 2007 m. pradžioje konsorciumui nesisekė derėtis su privačiojo sektoriaus atstovais. 
EP ir Taryba, siekdami išgelbėti projektą, 2007 m. lapkričio mėn. nusprendė padengti visas parengimo 
išlaidas ES lėšomis ir skirti 3,4 mlrd. EUR, trūkstama suma liko 2,4 mlrd. EUR. Europos palydovinė radijo 
navigacijos sistema „Galileo“ pradėti veikti iki 2013 m. Kompromisu atidėtas sprendimas dėl viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės eksploatuojant sistemą nuo 2013 m.  
ETI pavesta, steigiant labai integruotas žinių ir naujovių bendrijas (ŽNB), plėsti ir paversti kapitalu 
naujovių taikymo pajėgumus ir ES aukštųjų mokyklų, mokslinių tyrimo įstaigų, komercinių ir verslo įmonių 
veikėjų gebėjimus. 
Pasaulio mastu pagal Daugiametę finansinę programą iki 2013 m. iniciatyvai „Galileo“ ir Europos 
technologijos institutui (ETI) numatyta 3,7 mlrd. EUR. Taip pat ir visą ETI veiklą finansuos Bendrija. 
 

LISABONOS IR GETEBORGO STRATEGIJOS 

2000 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba nusprendė pradėti įgyvendinti Lisabonos strategiją. Ją 
įgyvendinant siekiama, kad Europos Sąjunga iki 2010 m. „taptų konkurencingiausia ir dinamiškiausia 
žiniomis pagrįsta ekonomika pasaulyje, pasižyminčia tvariu ekonomikos augimu, sukuriančia daugiau ir 
geresnių darbo vietų bei stiprinančia socialinę sanglaudą“. 2001 m. birželio mėn. Geteborge vykusiame 
viršūnių susitikime įrašytas paskutinis tikslas – tvari aplinka. 
Taigi Lisabonos strategiją sudaro trys ramsčiai: 
- ekonominis ramstis, skirtas padėti pereiti prie konkurencingos, žiniomis pagrįstos ekonomikos, 
- socialinis ramstis, skirtas modernizuoti Europos socialiniam modeliui investuojant į žmoniškuosius 
išteklius ir kovoti su socialine atskirtimi, ir  
- aplinkos apsaugos ramstis, papildomai numatytas Geteborgo Europos Vadovų susitikime. 
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Sudarytas planinių užduočių sąrašas. Kadangi beveik visada kompetencija tenka valstybėms narėms, 
pradėtas taikyti atviras koordinavimo pagal nacionalinius veiksmų planus metodas. 
2005 m. atlikus laikotarpio vidurio peržiūrą atkreiptas dėmesys į šiek tiek pablogėjusius rezultatus. 
Lisabonos strategija pradėta įgyvendinti iš naujo sutelkiant dėmesį į intensyvesnį, ilgalaikį augimą, į tai, 
kad būtų sukurta daugiau ir geresnių darbo vietų, be to, parengus jungtines augimo ir užimtumo gaires, 
supaprastintas koordinavimo procesas.  
 

2007–2013 M. DAUGIAMETĖ FINANSINĖ PROGRAMA (DFP)  

 Žr. 2 dalį Techniniai finansinių programų patikslinimai, išlaidų kategorijos ir priemonės lankstumui 
didinti, kaip antai Lankstumo priemonė, Solidarumo fondas, Neatidėliotinos pagalbos rezervas.  
 
 
 

ŠIAURĖS AIRIJAI SKIRTA PROGRAMA PEACE II  

Programa PEACE II skirta taikos procesui Šiaurės Airijoje remti numatant finansavimą pagal struktūrinių 
fondų (2000–2006 m. laikotarpis) 1 tikslą, kurio siekiant skatinama menkiau išsivysčiusių regionų, t. y. 
kurių vidutinis BVP vienam gyventojui nesiekia 75 proc. ES BVP vienam gyventojui vidurkio, plėtra bei 
struktūrinis prisitaikymas. 

Įgyvendinant šią programą, kaip ir prieš tai buvusią programą PEACE I (1995–1999), siekiama skatinti 
pažangą kuriant taikią, tvirtą visuomenę ir remti regiono susitaikymą. 
 

BANDOMIEJI PROJEKTAI IR PARENGIAMIEJI VEIKSMAI 

Finansinio reglamento 49 straipsnio 6 punkte pateikiamos bandomųjų projektų ir(arba) programų ir 
parengiamųjų veiksmų apibrėžtys:   
- bandomosios programos yra eksperimentinio pobūdžio ir skirtos veiksmų įgyvendinamumui ir 
naudingumui nustatyti. Atitinkami įsipareigojimų asignavimai gali būti įrašomi į biudžetą ne ilgiau kaip 
dvejus finansinius metus iš eilės;  
- parengiamieji veiksmai sutarčių taikymo srityje skirti parengti siūlymams siekiant, kad būtų patvirtinti 
numatomi veiksmai. Atitinkami įsipareigojimų asignavimai gali būti įrašomi į biudžetą ne ilgiau kaip trejus 
finansinius metus iš eilės. 
Be to, reikalaujama, kad kartu su PBP būtų pateikiamas jau įgyvendinamų projektų ir (arba) veiksmų ir 
numatytų tolesnių priemonių rezultatų vertinimas. 
Tarpinstituciniame susitarime numatoma, kad Komisija, pateikdama PBP, atsižvelgs į  „galimybes pradėti 
formuoti naują politiką vykdant bandomuosius projektus ir (arba) naujus parengiamuosius veiksmus“. 
Jame bendra asignavimų, skirtų bandomiesiems projektams finansuoti, suma kiekvienais biudžetiniais 
metais ribojama iki 40 mln. EUR; parengiamiesiems veiksmams finansuoti skirta suma ribojama iki 
50 mln. EUR, o visiems veiksmams gali būti įsipareigojama skirti iš viso 100 mln. EUR. 
 

NEĮVYKDYTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ (RAL) LYGIS 

RAL – tai termino prancūzų kalba „Reste à liquider“, kuriuo apibūdinami biudžeto įsipareigojimai, kuriuos 
dar reikia panaudoti (išleisti), akronimas. Formaliai, tai įsipareigoti, bet dar neišmokėti asignavimai. Visų 
pirma jų susidaro todėl, kad numatoma asignavimų, kurie skirti daugiamečiam finansavimui iš biudžeto. 
Įprastai susidarančius RAL reikėtų skirti nuo neįprastai susidariusių RAL. 
 

LĖŠŲ PANAUDOJIMO VEIKSMINGUMAS 

Lėšų panaudojimo veiksmingumą galima apibūdinti kaip kokios nors prekės ar viešojo įsikišimo vertės ir 
išleistų pinigų santykį. 
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EP lygmeniu vadinamasis efektyvaus lėšų panaudojimo metodas – naujas 2007 m. biudžetinės 
procedūros elementas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad būtų geriau įvertinamos ES programos ir, 
atsižvelgiant į Parlamento nustatytus prioritetus ir jo institucines prerogatyvas, būtų geriau tikrinama, kaip 
panaudojamas biudžetas. Kartu su Komisija buvo priimtas pareiškimas dėl tinkamo biudžeto įvykdymo ir 
pabrėžtas bendras siekis, kad ES piliečiai už panaudotas lėšas gautų daugiau naudos ir kad kiek 
įmanoma geriau paskirstant lėšas būtų veiksmingiau sprendžiami uždaviniai, su kuriais susiduria ES. Be 
to, šis rodiklis susijęs su valdymo pagal veiklos sritis (VVS) metodu (žr. vienoje iš ankstesnių dalių), kurį 
taikant suteikiama galimybė kompleksiškai apžvelgti veiklą įvairiose politikos srityse ir išlaidas, įskaitant 
veiklos ir administravimo išteklius. 
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