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GLAUDESNËS EUROPOS IR NACIONALINIØ BIUDÞETØ 
SÀVEIKOS KÛRIMAS 

SANTRAUKA

Šiame tyrime nagrinėtos įvairių politikos sričių: švietimo ir mokslo, socialinės 
politikos, mokslinių tyrimų, vystymosi ir humanitarinės pagalbos, bendros ir 
užsienio politikos išlaidos ir ES, ir nacionaliniu lygmenimis. Jame taip pat 
apžvelgti mechanizmai ir procesai, kuriais siekiama užtikrinti abiejų lygmenų 
biudžetų koordinavimą. Nagrinėti svarbiausi biudžeto ir politikos uždaviniai 
penkiose srityse, remiantis keturiose valstybėse narėse – Belgijoje, 
Prancūzijoje, Slovėnijoje ir Portugalijoje – atliktu tyrimu. Remiantis literatūros 
šaltiniais ir pokalbiais su ES bei valstybių narių pareigūnais įvertinti dabartiniai 
ES ir nacionalinių išlaidų koordinavimo mechanizmai ir procedūros, taip pat 
įvertintos ir priežastys, nulėmusios bendrai nepakankamą Europos ir 
nacionalinio lygmenų sąveiką.  

ES biudžeto išlaidos sudaro tik apie 2 % ES bendrų viešųjų išlaidų. ES 
tenkanti bendrų viešųjų išlaidų socialinės politikos, švietimo ir užsienio bei 
saugumo politikos srityse dalis yra ypač kukli, palyginti su nacionalinėmis 
išlaidomis. Ši dalis sąlygiškai didesnė paramos vystymuisi bei MTTP srityse.

Bendra strateginių ES politikos tikslų ir biudžeto politikos sąveika yra silpna. 
Tik nedidelė ES biudžeto išlaidų dalis yra skiriama veiklai, kuri padeda 
įgyvendinti Lisabonos strategiją. Ir valstybių narių lygmeniu, išskyrus kai 
kurias išimtis, daugiausia pasitaikančias regioninės politikos srityje, 
nacionaliniuose biudžetuose tik retais atvejais numatoma padėti siekti 
Lisabonos arba kitų ES strategijų tikslų.

Iš esmės nagrinėtų keturių valstybių narių politikos prioritetai penkiose 
vertintose politikos srityse atitinka ES tikslus, visų pirma paramos vystymuisi ir 
užsienio bei saugumo politikos srityse. Visos valstybės narės yra 
įsipareigojusios siekti JT Tūkstantmečio tikslų ir remti Europos konsensusą 
dėl vystymosi. Švietimo ir socialinės politikos srityse visose keturiose 
valstybėse narėse vis svarbesnis tampa mokymasis visą gyvenimą ir 
darbuotojų užimtumo lankstumo didinimas, laikantis ES politikos nuostatų. 
MTTP srityje valstybės narės taip pat vis labiau derina savo MTTP strategiją ir 
nacionalinius finansavimo metodus su ES mokslinių tyrimų programos tikslais 
ir įgyvendinimu. Kaip ir galima tikėtis, politikos prioritetai glaudžiai derinami 
politikos, pvz., sanglaudos, srityse, nes ES finansavimui taikomi bendrojo 
finansavimo reikalavimai. Tai ypač akivaizdu tose valstybėse narėse, kuriose 
ES išlaidos sudaro santykinai didesnę viešųjų išlaidų dalį.
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Apklausti asmenys sutinka, kad atsižvelgiant į dabartinę ekonomikos ir 
finansų krizę bei finansinių išteklių trūkumą, labai svarbu kuo geriau 
koordinuoti ne tik ES politikos tikslus (pvz., Lisabonos ir ES 2020 m. 
strategijų, Europos konsensuso dėl vystymosi ir pan. tikslus), bet ir daugelio 
sričių Europos ir nacionalinės politikos tikslus. Toks koordinavimas padėtų 
pasiekti stipresnę Europos ir nacionalinių išlaidų sąveiką, kartu laikantis 
subsidiarumo, papildomumo principų ir juos stiprinant, kuriant didesnę 
europinę pridėtinę vertę ir labiau išnaudojant masto ekonomijos teikiamus 
pranašumus. 

Nors biudžetų koordinavimo mechanizmų pavyzdžių ir nėra daug, tai 
nereiškia, kad koordinavimas visiškai nevyksta. Nacionalinės vyriausybės 
negali ignoruoti ES išlaidų politikos. Nacionalinių biudžetų strategijose vis 
dažniau numatoma siekti pasinaudoti ES lėšomis savo priemonėms papildyti. 

Teoriškai ES ir valstybės narės savo politiką koordinuoja daugeliu, dažnai 
tarpusavyje susijusių, būdų, pvz., per bendradarbiavimo tinklus, atlikdamos 
lyginamąją ir vienodo lygio analizę, pasitelkdamos Bendrąsias ekonominės 
politikos gaires ir atvirojo koordinavimo metodą. Nors apklausti asmenys 
pripažino, kad koordinavimo mechanizmai yra svarbūs biudžetų sąveikai kurti, 
jie sutiko, kad šie mechanizmai retai įgyvendinami praktiškai. Bendrosios 
ekonominės politikos gairės ir atvirojo koordinavimo metodas apskritai 
vertinami kaip riboto koordinacinio ir konvergencinio poveikio priemonės, nes 
juose nenumatytas sankcijų mechanizmas. 

Ryšio tarp valstybių narių ir ES biudžeto procedūrų nebuvimas taip pat 
nurodomas kaip viena iš dabartinės biudžetų sąveikos trūkumo priežasčių. 
Pagrindinės problemos, pvz., biudžeto ciklo trukmė ir laikas, Europos lygiu 
suderintos biudžeto struktūros nebuvimas apsunkina sąveikos kūrimą.

Bendrojo finansavimo reikalavimai, taikomi kai kurių rūšių ES finansavimui, 
tam tikru požiūriu verčia perorientuoti nacionalines išlaidas ir de facto
pertvarkyti valstybių narių politikos prioritetus. Tai ypač akivaizdu tose
valstybėse narėse, kurios daugiau negu kitos šalys naudojasi ES biudžeto 
lėšomis.  

Socialinės politikos srityje dėl ESF ir ERPF bendrojo finansavimo reikalavimų 
politikos prioritetai abiem lygmenimis derinami intensyviau ir daro poveikį 
nacionaliniams biudžetams. Tačiau šis teigiamas sverto poveikis yra 
silpnesnis ir mažiau jaučiamas tose valstybėse narėse, kurios gauna palyginti 
mažiau lėšų, pvz., Prancūzijoje ir Belgijoje. 

MTTP srityje nacionaliniai ir ES biudžetai akivaizdžiai derinami vis 
intensyviau, nes gerokai padidėjo Septintosios bendrosios programos 
finansiniai ištekliai, todėl ši mokslinių tyrimų finansavimo dalis tapo santykinai 
svarbesnė. 
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Valstybės narės neprivalo prisidėti prie ES išlaidų švietimui finansavimo. ES 
finansavimo sverto poveikis daugiausia pasireiškia tik glaudesniam politikos 
koordinavimui, pvz., taikant lyginamąsias analizes. 

Paramos vystymui srityje kai kurios valstybės narės perveda dalį savo 
nacionalinės paramos vystymuisi ES, kad Europos Komisija šią paramą 
galėtų naudoti ES tikslams. Tai įdomus pavyzdys, kaip valstybės narės siekia 
didesnio poveikio pasitelkdamos masto ekonomiją, kuria galima pasinaudoti 
sutelkus paramą vystymuisi.

Užsienio ir saugumo politikos srityje ES ir nacionaliniai biudžetai menkai 
koordinuojami. Nepaisant to, kad ES lygmeniu politikos prioritetai derinami vis 
intensyviau, užsienio ir saugumo politika vis dar laikoma daugiausia 
nacionalinei kompetencijai priklausančia politikos sritimi. Ir vystymosi, ir 
užsienio bei saugumo politikos srityse Europos išorės veiksmų tarnybos 
sukūrimas suteiks puikių galimybių siekti glaudesnio koordinavimo.

Šios rekomendacijos galėtų sustiprinti ES ir nacionalinių biudžetų 
koordinavimą: 

Pirma, abiejų lygmenų biudžetų koordinavimo skaidrumas ir viešumas galėtų 
būti didinamas suderinant nacionalinių ir ES biudžetų išlaidų kategorijas. 
Dabar neatliekama bendra Europos viešųjų finansų analizė – jai atlikti 
reikalingi aukštos kokybės ir palyginami duomenys pagal funkcinę valstybės 
išlaidų klasifikaciją.  Kaip ir nacionalinių biudžetų atveju, Eurostatas galėtų 
suderinti dabartinę ES biudžeto išlaidų ir valstybės funkcijų klasifikaciją, 
nekeičiant ES biudžeto struktūros, tam, kad nacionalines ir ES viešąsias 
išlaidas būtų galima palyginti iškart, pagal vieną analizės modelį. 

Antra, valstybių narių valdžios institucijos galėtų susitarti nacionaliniuose 
biudžetuose pateikti savo finansinių įsipareigojimų ir priemonių, skirtų ES 
tikslams ir strategijoms įgyvendinti, apžvalgą. Taip vyriausybės ir parlamentai 
galėtų susieti nacionalinius tikslus ir prisiimtus įsipareigojimus ES lygmeniu. 
Tada taip pat būtų sukurta sistema, kurioje būtų nustatomos ES ir 
nacionalinės išlaidos ir būtų galima stebėti ES finansinių priemonių finansinio 
sverto poveikį. 

Trečia, nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas turėtų dirbti kartu, 
kad sustiprintų biudžetų koordinavimą abiem lygmenimis. Be jau veikiančio 
forumo Tarybos lygmeniu, ES ir nacionalinių parlamentų, kurių ir vienas ir kiti 
turi galių biudžeto srityje, diskusijos būtų veiksminga priemonė, galinti padėti 
stiprinti biudžetų koordinavimą ir skatinti nacionalines valdžios institucijas 
atidžiau svarstyti ES išlaidas nacionalinių biudžetų lygmeniu. Tokiose 
diskusijose pagrindinis dėmesys galėtų būti skiriamas silpnosioms šioje 
ataskaitoje nurodytoms vietoms ir reikalingam konkrečių išlaidų kategorijų 
koordinavimui.  
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