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DAUGIAMETĖ FINANSINĖ PROGRAMA

Iki šiol parengtos penkios daugiametės finansinės programos (DFP). Pagal Lisabonos sutartį
DFP iš tarpinstitucinio susitarimo tapo teisiškai privalomu aktu. Pagal DFP, nustatytą
mažiausiai penkerių metų laikotarpiui, turi būti užtikrinama, kad Sąjungos išlaidos būtų
planingai plėtojamos neviršijant jos nuosavų išteklių bei išdėstomos nuostatos, kurias turi
atitikti Sąjungos metinis biudžetas, ir taip nustatomas finansinės drausmės pagrindas.

TEISINIS PAGRINDAS

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsnis;

— 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[1];

— 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis
susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo
finansų valdymo[2].

PAGRINDINIAI FAKTAI

Dėl vis didesnio išteklių ir poreikių neatitikimo XX a. 9-ajame dešimtmetyje institucijų
santykius ėmė temdyti konfliktai. Daugiametės finansinės perspektyvos koncepcija buvo
parengta siekiant sumažinti konfliktus, padidinti biudžetinę drausmę ir pagerinti biudžeto
vykdymą geriau planuojant. Pirmasis tarpinstitucinis susitarimas (TIS) sudarytas 1988 m. Jame
nustatyta 1988–1992 m. finansinė perspektyva (taip pat vadinama I-uoju Ž. Deloro dokumentų
rinkiniu), pagal kurią buvo numatyta skirti reikiamų lėšų Suvestinio Europos akto biudžetui
vykdyti. Dėl naujojo TIS, taip pat dėl 1993–1999 m. finansinės perspektyvos (II-ojo Ž. Deloro
dokumentų rinkinio) susitarta 1993 m. spalio 29 d. ir tokiu būdu dvigubai padidintos struktūrinių
fondų lėšos ir padidinta viršutinė nuosavų išteklių (1.5.1) riba. Trečiasis TIS dėl 2000–2006 m.
finansinės perspektyvos (taip pat vadinamas „Darbotvarke 2000“) pasirašytas 1999 m. gegužės
6 d. Vienas svarbiausių jo uždavinių buvo užtikrinti būtinus išteklius plėtrai finansuoti (6.3.1).
2006 m. gegužės 17 d. susitarta dėl ketvirtojo TIS, apimančio 2007–2013 m. laikotarpį.
Pagal Lisabonos sutartį daugiametė finansinė programa iš tarpinstitucinio susitarimo tapo
teisiškai privalomu aktu. Be nurodymo, kad DFP „nustato didžiausią metinę lėšų sumą, skirtą
finansiniams įsipareigojimams pagal išlaidų kategoriją vykdyti, ir didžiausią metinę išlaidų
sumą mokėjimų asignavimams vykdyti“, Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)
teigiama, kad DFP taip pat „nustato visas kitas sklandžiai metinės biudžeto procedūros eigai
reikalingas nuostatas.“ Kartu su DFP reglamentu sudaromas ir TIS, apimantis biudžetinės
drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo klausimus.
2013 m. gruodžio 2 d. priimta penktoji, dabartinė DFP, apimanti 2014–2020 m. laikotarpį.

[1]OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
[2]OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_1.5.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_6.3.1.pdf
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Dabartinė DFP buvo pirmoji, priimta pagal naująsias Lisabonos sutarties nuostatas, pagal kurias
Taryba, laikydamasi specialios teisėkūros procedūros ir gavusi Europos Parlamento pritarimą,
vieningai tvirtina DFP reglamentą.

2014–2020 M. DAUGIAMETĖ FINANSINĖ PROGRAMA

Savo iš dalies pakeistame 2012 m. liepos 6 d. pasiūlyme Komisija siūlė 2014–2020 m.
laikotarpiui iki 1 033 mlrd. EUR (1,08 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP))
padidinti įsipareigojimų asignavimų viršutinę ribą ir iki 988 mlrd. EUR (1,03 proc. ES BNP) –
mokėjimų asignavimų viršutinę ribą. Atsižvelgdami į tuometinę ekonominę padėtį, Komisijos,
Parlamento ir Tarybos pirmininkai 2013 m. birželio 27 d. pasiekė politinį susitarimą dėl DFP
dokumentų rinkinio, pagal kurį bendra įsipareigojimų asignavimų viršutinė riba sumažinta iki
960 mlrd. EUR (1,00 proc. ES BNP), ir mokėjimų asignavimų viršutinė riba – iki 908 mlrd. EUR
(0,95 proc. ES BNP). 2013 m. liepos 3 d. rezoliucijoje dėl politinio susitarimo dėl 2014–2020 m.
daugiametės finansinės programos Parlamentas priminė, kad DFP reglamento ir naujojo TIS
priėmimas buvo susietas su taisomųjų biudžetų, kurių reikia siekiant užtikrinti papildomus
mokėjimų asignavimus 2013 finansiniams metams, priėmimu, su politiniu susitarimu dėl
atitinkamų daugiamečių programų teisinių pagrindų ir su aukšto lygio darbo grupės nuosavų
išteklių klausimais sukūrimu.
Kai šios sąlygos buvo įvykdytos, Parlamentas 2013 m. lapkričio 19 d. pritarė reglamento
projektui ir 2013 m. gruodžio 2 d. Taryba priėmė 2014–2020 m. DFP reglamentą (Tarybos
reglamentas Nr. 1311/2013). 2015 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentas Nr. 1311/2013
buvo iš dalies pakeistas Tarybos reglamentu Nr. 2015/623, pagal kurį 2014 m. nepanaudoti
įsipareigojimų asignavimai (daugiau kaip 21 mlrd. EUR einamosiomis kainomis) perkelti į
vėlesnius metus (2015, 2016 ir 2017 m.), skiriant juos 1b išlaidų pakategorei, 2 ir 3 išlaidų
kategorijoms.
Pagal DFP reglamento 6 straipsnio 1 dalį kiekvienais metais Komisija, prieš pradėdama n+1
metų biudžeto procedūrą, turi techniškai patikslinti DFP pagal ES BNP bei kainų pokyčius ir
rezultatus turi pranešti Parlamentui ir Tarybai.
2016 m. birželio 30 d. Komisija patvirtino techninį DFP patikslinimą, susijusį su 2017 m.
ir padarytą atsižvelgiant į ES BNP pokyčius ir sanglaudos politikos paketų patikslinimą.
Dėl šio techninio patikslinimo bendra įsipareigojimų asignavimų suma siekia 1,04 proc. ES
BNP (155 631 mln. EUR), o bendra mokėjimų asignavimų suma – 0,95 proc. ES BNP
(142 906 mln. EUR). 2017 m. nustatytas 28 ES valstybių narių BNP einamosiomis kainomis
siekia 14 989 356 mln. EUR.

2017-iems metams patikslinta daugiametė finansinė programa
(28 ES valstybėms narėms) (mln. EUR einamosiomis kainomis)

ĮSIPAREIGOJIMŲ
ASIGNAVIMAI 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m 2019 m. 2020 m.

Iš viso
2014–
2020 m.

1. Pažangus ir integracinis
augimas 52 756 77 986 69 304 73 512 76 420 79 924 83 661 513 563

2. Tvarus augimas: gamtos
ištekliai 49 857 64 692 64 262 60 191 60 267 60 344 60 421 420 034

Iš jų: su rinka susijusios
išlaidos ir tiesioginės išmokos43 779 44 190 43 951 44 146 44 163 44 241 44 264 308 734

3. Saugumas ir pilietybė 1 737 2 456 2 546 2 578 2 656 2 801 2 951 17 725
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4. Europos vaidmuo pasaulyje8 335 8 749 9 143 9 432 9 825 10 268 10 510 66 262
5. Administravimas 8 721 9 076 9 483 9 918 10 346 10 786 11 254 69 584
Iš jų: institucijų
administracinės išlaidos 7 056 7 351 7 379 8 007 8 360 8 700 9 071 56 224

6. Kompensacijos 29 0 0 0 0 0 0 29
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ
ASIGNAVIMŲ 121 435 162 959 154 738 155 631 159 514 164 123 168 979 1 087 197

kaip BNP procentinės dalies 0,90 % 1,17 % 1,05 % 1,04 % 1,04 % 1,04 % 1,03 % 1,04 %
IŠ VISO MOKĖJIMŲ
ASIGNAVIMŲ 135 762 140 719 144 685 142 906 149 713 154 286 157 358 1 025 429

kaip BNP procentinės dalies 1,01 % 1,02 % 0,98 % 0,95 % 0,97 % 0,97 % 0,96 % 0,98 %
Galima marža 0,22 % 0,21 % 0,25 % 0,28 % 0,26 % 0,26 % 0,27 % 0,25 %
Nuosavų išteklių viršutinė
riba, išreikšta BNP procentine
dalimi

1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 %

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

A. 2014–2020 m. DFP
2010 m. liepos mėn. Parlamentas įsteigė Specialųjį politinių išbandymų ir biudžeto išteklių
siekiant tvarios ES po 2013 m. (SURE) komitetą, kuris turėjo parengti pranešimą dėl kitos
DFP prieš Komisijai pateikiant savo pasiūlymus. Remdamasis SURE komiteto pranešimu,
Parlamentas 2011 m. birželio 8 d. priėmė rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė
finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“.
2013 m. liepos 3 d. rezoliucijoje Parlamentas, prieš 2013 m. lapkričio 19 d. teisiškai pritardamas
dokumentų rinkiniui dėl DFP, politiškai patvirtino susitarimą dėl 2014–2020 m. DFP, kurį
pasiekė Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkai po daugelio intensyvių derybų, per kurias
Parlamentas užtikrino:
— įsipareigojimų ir mokėjimų paskirstymo tarp išlaidų kategorijų ir metų lankstumą, kad būtų

galima panaudoti visas sumas, numatytas 2014–2020 m.;

— privalomą nuostatą dėl tikslinimo, pagal kurią galima iš naujo įvertinti biudžeto poreikius
DFP laikotarpiu ir, jei būtina, juos pakoreguoti bei naujai išrinktam Europos Parlamentui
sudaryti sąlygas atlikti savo vaidmenį, taip pat įsipareigojimą persvarstyti būsimų DFP
trukmę; aiškią perspektyvaus metodo ir tvarkaraščio koncepciją siekiant ES nustatyti tikrą
nuosavų išteklių sistemą;

— didesnį lankstumą sprendžiant jaunimo nedarbo problemas ir stiprinant mokslinius
tyrimus, tačiau nemažinant išteklių, numatytų kitoms programoms[3];

— didesnį lankstumą teikiant paramą iš Solidarumo fondo didelio masto nelaimių atveju;

— lėšų rezervavimą didelio masto projektams ITER, GALILEO ir COPERNICUS, siekiant
apsaugoti kitas programas sąnaudų perviršio atveju;

[3]2 543 mln. EUR (2011 m. kainomis) sumą, kuri turi būti sutelkta laikotarpio pradžioje (t. y. ši suma turi
būti panaudota greičiau 2014 ir 2015 m.) ir paskirstyta šioms programoms: programai „Jaunimo užimtumas“ –
2 143 mln. EUR, programai „Horizontas 2020“ – 200 mln. EUR, programai „Erasmus“ – 150 mln. EUR, ir
Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programai (COSME): – 50 mln. EUR.
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— biudžeto vieningumą ir skaidrumą, garantuojant visapusišką piliečių informavimą apie
visas išlaidas ir įplaukas, atsirandančias dėl sprendimų, kuriuos priima ES piliečiai arba
kurie priimami ES piliečių vardu, ir užtikrinant tinkamą parlamentinę kontrolę.

B. 2014–2020 m. DFP laikotarpio vidurio peržiūra / tikslinimas
Laikotarpio vidurio tikslinimas buvo viena iš išankstinių Parlamento sąlygų siekiant priimti
2014–2020 m. DFP. 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisija paskelbė komunikatą dėl 2014–2020 m.
daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros, kartu pateikė teisėkūros
pasiūlymą dėl DFP reglamento peržiūros (Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė
programa) ir primygtinai paragino Parlamentą ir Tarybą nedelsiant jį priimti. Parlamento
Biudžeto (BUDG) komitetas buvo atsakingas už Parlamento derybų dėl DFP tikslinimo
įgaliojimų pagrindo parengimą ir pradėjo savo parengiamąjį darbą gerokai iš anksto. 2016 m.
birželio 29 d. šis komitetas paskelbė pranešimą, apimantį pirmųjų DFP veikimo metų vertinimą,
lūkesčius dėl Komisijos vykdomo tikslinimo ir svarbiausius DFP po 2020 m. aspektus.
Šis pranešimas buvo pagrindas priimti 2016 m. liepos 6 d. Parlamento rezoliuciją, kurioje
pateikiami Parlamento reikalavimai dėl dabartinės DFP ir argumentai dėl kitos DFP. 2016 m.
spalio 26 d. Parlamentas didele balsų dauguma priėmė rezoliuciją dėl tolesnių veiksmų, susijusių
su Komisijos pasiūlymu, kurioje palankiai vertinami Komisijos pasiūlyti DFP pakeitimai.
Galiausiai, po derybų ir 2017 m. kovo 7 d. Tarybos susitarimo dėl 2014–2020 m. DFP
peržiūros, Parlamentas 2017 m. balandžio 5 d. priėmė rezoliuciją[4], kuria iš dalies keičiamas
DFP reglamentas. Svarbiausias susitarimo elementas yra atsižvelgiant į metinę biudžetinę
procedūrą teikiama papildoma 6 mlrd. EUR vertės parama (15 proc. lėšų perskirstymas, 85 proc.
nepaskirstytos lėšos), kuri bus skiriama su migracija susijusioms priemonėms (3,9 mlrd. EUR)
ir darbo vietų kūrimui bei ekonomikos augimui (2,1 mlrd. EUR, iš kurių 1,2 mlrd. EUR skirti
sustiprinti Jaunimo užimtumo iniciatyvą). Lankstumo priemonės ir neatidėliotinos pagalbos
rezervo sustiprinimas leis lengviau perskirstyti lėšas tarp biudžeto išlaidų kategorijų ir tarp metų,
kad Sąjunga galėtų reaguoti į nenumatytus įvykius ir naujus prioritetus.
Pagal SESV 312 straipsnyje nustatytą ir laikotarpio vidurio peržiūrai galiojusią specialią
teisėkūros procedūrą DFP priimti reikia vieningo Tarybos sprendimo ir Parlamento pritarimo
(suteikiamo jį sudarančių narių dauguma). Peržiūrėta DFP vis dar turi būti formaliai priimta
Tarybai vieningai balsuojant.
Vera Milićević
05/2017

[4]2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė
programa, projekto (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)) (Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0283(APP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//LT&language=LT
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