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PASIŪLYMAI 

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

Daugiametės finansinės programos (DFP) tikslai 

1. atkreipia dėmesį į tai, jog DFP turėtų būti planuojama remiantis tokiomis sumomis, kurios 

gali padėti užtikrinti strateginį augimą, padidinti ES pridėtinę vertę, kad ES ekonomika 

taptų stipresnė ir visuomenė taptų labiau proeuropietiška; pažymi, kad ES biudžetas turėtų 

būti aiškus ir skaidrus; 

Biudžeto ir strateginių ciklų suderinimas 

2. pažymi, kad septynerių metų trukmės DFP nėra suderinta nei su Parlamento ir Komisijos 

penkerių metų kadencijomis, nei su Sąjungos 10 metų strateginio planavimo ciklu ir 

strategija „Europa 2020“; laikosi nuomonės, kad tokia nedarna galėtų pakenkti Sąjungos 

demokratinam teisėtumui ir politinio valdymo efektyvumui, atsižvelgiant į tai, kad gali 

susiklostyti aplinkybės, kai Parlamentas ir Komisija privalės laikytis susitarimų dėl 

politinių tikslų ir finansų, dėl kurių buvo įsipareigota per ankstesnį finansavimo laikotarpį; 

pabrėžia, jog tai galėtų sudaryti įspūdį, kad Europos Parlamento rinkimai yra gana 

nereikšmingi ilgalaikio biudžeto ir strateginio planavimo požiūriu; 

3. primena Parlamento poziciją, kad DFP trukmė turėtų būti sumažinta nuo septynerių iki 

penkerių metų siekiant ją suderinti su politiniais Parlamento ir Komisijos įgaliojimais1, 

netrukdant įgyvendinti ar administruoti vykdomų programų ir tuo pačiu metu užtikrinant 

ilgalaikę 5+5 metų programos strategiją ir privalomą laikotarpio vidurio peržiūrą; 

atkreipia dėmesį į tai, kad 2020 m. bus proga ilgalaikę strategiją suderinti su biudžeto 

ciklu, ir rekomenduoja pasinaudoti šia proga; mano, kad Komisija taip pat turėtų 

išnagrinėti galimybę pradėti taikyti persidengimo principu grindžiamą programą, pagal 

kurią kiekviena DFP, kuri būtų tos pačios trukmės kaip ir dabar, iš dalies padengtų 

ankstesniąją, darant prielaidą, kad persidengimas galėtų padėti sušvelninti natūraliai 

susidarančius aktyviausius ir ramiausius laikotarpius; 

Išsami ES išlaidų peržiūra 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Audito Rūmai savo metinėje ataskaitoje ir 

specialiosiose ataskaitose2 pabrėžė daugelį atvejų, kai ES išlaidas buvo galima planuoti 

strategiškiau ir pasiekti geresnių rezultatų; atsižvelgdamas į tai, apgailestauja, kad 

ištekliai, skiriami pagrindinėms išlaidų programoms ir schemoms, dažnai nebuvo suderinti 

su nustatytais 10 metų strateginio planavimo ciklo politiniais tikslais ir tai gali lemti 

prieštaringus rezultatus; 

5. ragina Komisiją teikiant pasiūlymą dėl DFP po 2020 m. kartu išsamiai išdėstyti 

                                                 
1  Žr. 2016 m. liepos 6 d. rezoliucijos „Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento 

indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą “ (Priimti tekstai, P8_TA(2016)0309) 73 dalį ir 2017 m. balandžio 

27 d. Europos Parlamento rezoliucijos su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą jo sprendimo dėl Europos 

Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos, įvykdymo 

patvirtinimo dalį (Priimti tekstai, P8_TA(2017)0143), 5 dalį. 
2  Žr., pavyzdžiui, Europos Audito Rūmų 2016 m. specialiąsias ataskaitas Nr. 4, 8, 19, 23. 
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strateginius prioritetus, kuriais grindžiamas DFP projektas; pabrėžia, kad šie prioritetai 

turėtų būti apsvarstyti rengiant išsamią strategiją „Europa 2030“, kurią, prieš Tarybai 

priimant dokumentų rinkinį dėl DFP po 2020 m., turėtų nuodugniai išnagrinėti Europos 

Parlamentas; 

6. prašo Komisijos prieš rengiant pasiūlymą dėl naujos DFP atlikti išsamią ir visapusišką 

išlaidų peržiūrą, kad būtų galima įvertinti, kokiu mastu: 

– ES biudžeto išteklių paskirstymas atspindi ES strateginius prioritetus ir galimybes 

sukurti pridėtinę vertę, visų pirma vykdant politiką, kuriai, kaip matoma, sunaudojama 

daug išteklių, nors ji iš esmės atlieka tik perskirstymo funkciją, pavyzdžiui, 

sanglaudos politika ir bendra žemės ūkio politika (BŽŪP), ir naujausiose prioritetinėse 

politikos srityse, kuriose kintančių aplinkybių laikotarpiu turima nepakankamai 

biudžeto priemonių, pavyzdžiui, imigracijos politikos ir išorės veiksmų; 

– ES programomis ir schemomis prisidedama įgyvendinant strateginius prioritetus, 

teikiama ekonominė nauda ir kontroliuojama pažeidimų rizika, kaip siūloma Europos 

Audito Rūmų 2016 m. lapkričio 3 d. informaciniame pranešime dėl 2014–2020 m. 

daugiametės finansinės programos peržiūros1; 

– kiek nuosekliai suderinamos įvairios ES programos ir projektai, ypač tose vietovėse, 

kuriose neaiškiai nustatyti tikslai arba įgyvendinimas gali lemti prieštaringus 

rezultatus ir neveiksmingą lėšų naudojimą; 

– tam tikros programos pasirodė esančios visiškai neveiksmingos ar neteikiančios jokios 

pridėtinės vertės, taigi būtų galima numatyti jas panaikinti siekiant skatinti tas 

programas, kurios pasirodė teikiančios tikrąją pridėtinę vertę; 

7. prašo Komisijos, prieš rengiant pasiūlymą dėl naujos DFP, atlikti lyginamąją 2014–

2020 m. laikotarpio dotacijų ir grąžinamosios finansinės paramos, daugiausia teikiamos 

pasitelkiant finansines priemones, įgyvendinimo sąnaudų analizę, kad būtų galima 

nustatyti faktinius tokių sąnaudų lygius, kaip rekomenduojama Europos Audito Rūmų 

specialiojoje ataskaitoje Nr. 19/20162; 

8. ragina Komisiją rengiant DFP pasiūlymą ir išsamią strategiją „Europa 2030“ atidžiai 

atsižvelgti į išlaidų peržiūros rezultatus; atsižvelgdamas į tai, primygtinai reikalauja, kad 

Komisija užtikrintų, kad administracinės ir kontrolės priemonės būtų patikimos visais 

lygiais ir visuose ES biudžeto programos etapuose ir kad būtų galima veiksmingai 

nustatyti sukčiavimą ir pažeidimus ir jų išvengti; ragina Komisiją pereiti prie rizika 

pagrįsto vertinimo, kurį taikant kontrolei skiriami ištekliai galėtų būti labiau sutelkti tuose 

regionuose ir politikos srityse, kuriuose pažeidimų rizika yra didesnė; 

Tikslų ir iškylančių naujų prioritetų lankstumas 

9. pažymi, kad Sąjungos politika gali turėti skirtingus trumpalaikius, vidutinės trukmės ir 

ilgalaikius tikslus, kurių įgyvendinimas negali būti nustatytas vienoje DFP; mano, kad 

                                                 
1 Žr. 55 punktą. 
2  Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 19/2016 „ES biudžeto įgyvendinimas finansinėmis priemonėmis: ko 

reikėtų pasimokyti iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio“.  
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reikėtų apsvarstyti naujos pusiausvyros tarp politinės darbotvarkės prioritetų nustatymo, 

politikos įgyvendinimo ir finansinių programų poreikių galimybes; 

10. ragina Komisiją išnagrinėti galimybę suteikti tikrą biudžeto lankstumą atsižvelgiant į 

politinius tikslus, visų pirma persidengimo principu grindžiamą biudžeto sudarymo 

programą su penkerių metų planavimo perspektyva, tikslų ir politikos krypčių tikslinimo 

sąlyga ar sąlygomis, ir persidengimo principu grindžiamą vertinimo programą; norėtų 

daugiau vidinio lankstumo tarp išlaidų kategorijų ir metų, siekiant sudaryti sąlygas 

maksimaliai išnaudoti naujosios DFP viršutines ribas; 

11. atkreipia dėmesį į tai, kad DFP laikotarpiu ES gali susidurti su daugeliu naujų iššūkių; 

ragina Komisiją suteikti lankstumo planuojant biudžetą, kad ji galėtų veiksmingiau 

reaguoti į netikėtai besikeičiančias aplinkybes; atsižvelgdamas į tai, mano, kad deramų 

neatidėliotinų priemonių vis dar reikia imtis, jas koordinuojant su kitais veiksmais, kad 

Europoje būtų sušvelnintos krizės, ypač tokiose srityse kaip žemės ūkis ir migracija, taip 

pat priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad Parlamento vaidmens įgyvendinant ir 

priimant daugiametę finansinę programą būtų visapusiškai paisoma ir kad Taryba 

nesiimtų veiksmų, jeigu negauna Parlamento pritarimo; 

12. primena Parlamento susirūpinimą, kad finansinis sudėtingumas, susidarantis dėl daugiau 

nei tūkstančio finansų inžinerijos priemonių, patikos fondų ir daugelio finansinių 

priemonių, kuriomis remiamos Sąjungos politikos kryptys ir kurios nėra įtraukiamos į 

Sąjungos balansą, sąveikos, yra pagrindinė priežastis, kodėl demokratinė atskaitomybė už 

begalę biudžetų gali būti neįmanoma; be to, siekiant supaprastinti begalę biudžetų, taip pat 

ragina užtikrinti daugiau lankstumo įvairiuose sektoriuose naudojant skirtingas finansines 

priemones, kad būtų panaikinta daugybė ribojamųjų taisyklių, kurios paramos gavėjams 

trukdo pasinaudoti keliomis programomis, kai jie įgyvendina projektus, kurių tikslai 

sutampa; 

13. pakartoja savo raginimą įtraukti Europos plėtros fondą į ES biudžetą, kad būtų galima 

geriau kontroliuoti ir šalinti pagrindines pernelyg didelės migracijos priežastis tokiu būdu, 

kuris atitiktų Sąjungos politiką ir strategijas, naudojant iš Sąjungos biudžeto 

kompetencijos srities kylančias priemones ir metodus; mano, kad bendros Europos 

problemos vystymosi politikos srityje gali būti geriau valdomos bendrai jas 

administruojant iš ES biudžeto; 

Tinkamai pagrįsti poreikiai ir Europos pridėtinė vertė 

14. pritaria Europos Audito Rūmų informaciniame pranešime dėl 2014–2020 m. daugiametės 

finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros pateiktam pasiūlymui, kad geriau 

nustatyti programų ir schemų trukmę pagal politikos ir piliečių poreikius, o ne grįsti ją 

finansinio planavimo laikotarpio trukme1; 

15. atkreipia dėmesį į tai, kad valstybės narės ir Komisija prieš nustatant išlaidas turėtų galėti 

pateikti tinkamai pagrįstus ES finansavimo poreikius ir nustatyti siektinus tikslus bei 

rezultatus, ir pabrėžia, kad svarbu atsižvelgti į tikrus piliečių poreikius taikant integruotą ir 

teritorinį požiūrį; ragina Komisiją siekiant išvengti bet kokių galimų dviprasmybių 

priimant sprendimus dėl ES išlaidų aiškiai apibrėžti ES pridėtinės vertės kriterijus; be to, 

                                                 
1  Žr. 39 ir 40 punktus. 
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pažymi, kad veiksmingumo, efektyvumo ir patikimo finansų valdymo principų turėtų būti 

laikomasi prieš priimant kiekvieną sprendimą dėl biudžeto; 

16. mano, kad geriausiai ES skaidrumo reikalavimus atitinka tie regionai, kurie rengia savo 

apskaitą vadovaudamiesi Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartais; be to, pažymi, 

kad dvigubo įrašo apskaita būtų geriausias būdas palengvinti regionams ir skatinamojo 

finansavimo įstaigoms taikomą pareigą teikti ataskaitas Komisijai; ragina ES bendrai 

finansuoti viešųjų apskaitos standartų įgyvendinimą ir nuolatinį pritaikymą, nes tai būtų 

dar viena paskata; 

17. ragina Komisiją dar labiau sustiprinti ir racionalizuoti ES sanglaudos politikos išlaidų 

struktūrą ir sudėtį siekiant sėkmingai pašalinti didėjančius skirtumus ir atotrūkį tarp 

miesto ir kaimo vietovių, ir skirtingų valstybių narių, pakeisti didėjančių skirtumų 

procesus ir įveikti susiskaidymą, ir užtikrinti būsimą stabilią ES, kaip demokratinės, 

tvirtos ir darnios bendruomenės plėtrą; pabrėžia savo poziciją, kad papildomi politikos 

prioritetai turėtų būti siejami su papildomomis finansavimo priemonėmis, o ne 

finansuojami darant žalą esamoms ES politikos priemonėms; laikosi nuomonės, kad pagal 

Sąjungos ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos politiką vis dar galima teikti 

paramą mažiau išsivysčiusiems regionams ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimui, 

tačiau ragina Komisiją ne tik teikti finansinę paramą vien tik ją perskirstant, tačiau, turint 

omenyje tikrus piliečių poreikius, dar daugiau dėmesio skirti augimo, inovacijų, judumo 

vystymui ir modernizavimui, klimato kaitai, žemės apsaugai nuo žmogaus sukeltų ir 

gaivalinių nelaimių, energetikai ir perėjimui prie ekologiškos ekonomikos, ir ES politikos 

poveikiui teritoriniu požiūriu, tuos pačius kriterijus taikant visoje ES; taip pat atkreipia 

dėmesį į tai, kad šis vieta pagrįstas požiūris sukuria europinę pridėtinę vertę, taip pat vertę 

ES piliečiams ir yra labai svarbus siekiant pažangios, tvarios ir integracinės Europos 

tikslo, nes jis suteikia lankstumo rengiant integruotą atsaką į įvairius teritorinius poreikius 

tuo pačiu metu neprarandant pagrindinio ES politikos dėmesio teminėms sritims; 

18. pakartoja savo raginimą supaprastinti sanglaudos politikos valdymo sistemą visais 

valdymo ir kontrolės sistemos lygmenimis – ji turėtų būti labiau grindžiama įvairių audito 

institucijų tarpusavio pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, siekiant sumažinti administracinę 

naštą; mano, kad įgyvendinant ekonominę, socialinę ir teritorinę Sąjungos sanglaudos 

politiką reikėtų daugiau dėmesio skirti konkretiems atitinkamų regionų poreikiams, 

siekiant pašalinti realius jų trūkumus ir stiprinti jų privalumus; 

19. atkreipia dėmesį į tai, kad skirstant ES lėšas turėtų būti geriau atsižvelgiama į ankstesnį 

sanglaudos paramos gavėjų vystymąsi; ragina Komisiją pateikti persvarstytą sanglaudos 

projektų bendro finansavimo normų sistemą, pripažįstant ankstesnius pokyčius ir 

sumažinant ES finansavimo dalį tose srityse, kuriose, kaip paaiškėjo, jau padaryta 

pažanga; 

20. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia rasti naują pusiausvyrą tarp, viena vertus, BŽŪP ir 

sanglaudos politikos ir, kita vertus, kitos ES vidaus politikos ir sustiprintų Sąjungos išorės 

pajėgumų, be kita ko, saugumo ir gynybos srityje; ragina Komisiją rengiant pasiūlymą dėl 

DFP po 2020 m. ir reformuojant ir įgyvendinant ES finansines priemones, kaip antai 

Europos strateginių investicijų fondas (ESIF), akcentuoti bendradarbiavimą saugumo ir 

gynybos srityje; pritaria tolesnei Europos integracijai ir konkrečioms iniciatyvoms 

saugumo ir gynybos srityje; 
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21. primena savo pastabas1 dėl netvarios BŽŪP išlaidų struktūros: susirūpinęs atkreipia 

dėmesį į tai, kad 44,7 % visų Sąjungos ūkių turėjo mažesnes negu 4 000 EUR metines 

pajamas; dar labiau susirūpinęs pažymi, kad vidutiniškai 80 % BŽŪP tiesioginės paramos 

gavėjų gavo apie 20 % mokėjimų, ir rekomenduoja, kad Komisija įgaliotų nustatyti BŽŪP 

išmokų ribą siekiant ištaisyti šią nenormalią padėtį; pabrėžia, kad nepastovumo ar krizių 

laikotarpiu didesniems ūkiams nebūtinai reikalinga tokio pat lygio parama ūkio pajamoms 

stabilizuoti, kokia reikalinga mažesniems ūkiams, nes pirmieji dažnai gali pasinaudoti 

masto ekonomija, kuri paprastai juos padaro atsparesnius; mano, kad BŽŪP finansavimo 

programose daugiau dėmesio galėtų būti skiriama ūkininkams, kurie patiria konkrečius 

suvaržymus: turi mažus ūkius, jų ūkiai yra nepalankių klimato ir geografinių sąlygų 

vietovėse ir retai apgyvendintuose regionuose; 

22. ragina Komisiją, kadangi ji svarsto, kaip supaprastinti ir modernizuoti BŽŪP, įgalioti 

parengti kitokią politikos koncepciją ar kitokį tiesioginių išmokų paskirstymo modelį, rasti 

geresnį būdą skirti viešųjų lėšų agrarinės aplinkosaugos ir klimato kaitos mažinimo 

tikslams; vis dėlto pabrėžia, kad reikia teikti atsveriančią finansinę kompensaciją, kuri 

padengtų maisto produktų gamybos aukštų sveikatos ir aplinkos apsaugos standartų 

išlaikymo išlaidas ir dideles gamybos sąnaudas, susijusias su sudėtingomis klimato 

sąlygomis tam tikrose geografinėse vietovėse, nes Europos ūkininkai dažnai patiria 

sunkumų dėl pasaulinės konkurencijos; 

Kaip panaikinti neįvykdytus įsipareigojimus: tikro vertinimo ir veiksmingų biudžeto 

pajėgumų stygiaus poveikis 

23. labai apgailestauja dėl išliekančio didelio neįvykdytų įsipareigojimų lygio, viena vertus 

susidarančio dėl to, kad valstybės narės vėluoja pateikti mokėjimo prašymus ir, kita 

vertus, jį lemia Komisija, nes ji gerokai vėluoja siūlydama programas; atkreipia dėmesį į 

tai, kad dėl šių aplinkybių veiksmingas biudžeto vertinimas ir peržiūra tampa neįmanomi 

– tiek programavimo laikotarpio viduryje, tiek jo pabaigoje; apgailestauja, kad dėl to 

biudžeto valdymo institucijos praranda prognozavimo pajėgumus; ypač apgailestauja dėl 

to, kad 2016 m. pabaigoje labai padaugėjo neįvykdytų įsipareigojimų ir jų suma pasiekė 

238 mlrd. EUR ir ji, palyginti su 2015 m., yra 21 mlrd. EUR didesnė, t. y. dvigubai 

didesnė nei tikėtasi iš pradžių; 

24. pažymi, kad ši padėtis iš esmės susidarė dėl to, kad valstybės narės pateikė labai mažai 

mokėjimo prašymų, ir pabrėžė, kad tai 2014–2020 m. gali pakenkti ESI fondų 

veiksmingumui; prašo Komisijos išnagrinėti pagrindines priežastis, dėl kurių valstybės 

narės vėluoja pateikti mokėjimo prašymus, ir, visų pirma, siekiant iš naujo įvertinti bendrą 

struktūrinių fondų sandarą, paspartinti Komisijos vykdomą ES programavimą ir stebėseną 

bei valstybių narių valdžios institucijų vykdomą įgyvendinimą; 

25. ragina Komisiją abejoti n + 2 ir n + 3 taisyklių, taikomų atliekant mokėjimus iš 

struktūrinių fondų, pridėtine verte ir pateikti pasiūlymą, kuriame nurodoma, kad iki 

programavimo laikotarpio pabaigos valstybės narės privalo į ES biudžetą grąžinti 

nepanaudotas struktūrinių fondų lėšas; 

                                                 
1  Žr. 2017 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento rezoliucijos su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą 

sprendimo dėl 2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, III 

skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos (Priimti tekstai, P8_TA(2016)0143), 207 dalį. 
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Rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymas: nustatymo, kada nutraukti finansavimą, 

sistema 

26. ragina Komisiją ir valstybes nares gerokai modernizuoti ir pertvarkyti ES biudžetą pagal 

rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principus, taip pat įvertinti tokio biudžeto 

sudarymo socialinį poveikį ir visada į jį atsižvelgti, siekiant, kad jis atitiktų naujus 

prioritetus, dėl kurių susitarta 27 ES valstybių narių mastu, ir paremti fiskalinio 

stabilizavimo funkciją euro zonai naudojantis nuosavais ištekliais; 

27. mano, kad jeigu būtų siūlomi būtent euro zonos valstybėms narėms skiriami galimi nauji 

biudžeto pajėgumai, jie turėtų būti parengti atsižvelgiant į Sąjungos sistemą ir jiems turėtų 

būti taikoma tinkama demokratinė peržiūra ir atskaitomybė dalyvaujant veikiančioms 

institucijoms, ir bet kuri šių pajėgumų teikiama finansinė pagalba turi priklausyti nuo 

susitartų struktūrinių reformų įgyvendinimo; 

28. primygtinai teigia, kad ES biudžeto tikslas turėtų būti pasiekti politinius tikslus, apibrėžtus 

ES politinėje strategijoje ir atspindėtus pagal DFP išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes, ir 

kad biudžeto eilutės turėtų būti suskirstytos pagal šią sistemą ir programų ataskaitas 

siekiant šių tikslų, o ne grupuojamos pagal veiklą; ragina Komisiją parengti labiau 

integruotą metodą siekiant naudoti įvairių biudžeto eilučių lėšas, kad teikiant finansavimą 

būtų galima reaguoti į realias problemas regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis; 

taip pat pabrėžia, kad tvirtesnio bendradarbiavimo išlaidos turėtų būti įtrauktos į ES 

biudžetą; 

29. primena, kad savo rezoliucijoje, pridėtoje prie 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 

Parlamentas paragino Komisiją pasiūlyti būtinus ESI fondų modelio ir vykdymo 

mechanizmo atnaujinimus taip pat atsižvelgiant į aukšto lygio grupės supaprastinimo 

klausimais pasiūlymus, kad būtų sustiprintas sanglaudos politikos indėlis siekiant pašalinti 

Sąjungos regionų ir valstybių narių nelygybės skirtumus, ir kitam programavimo 

laikotarpiui numatyti lengviau valdomus ir išmatuojamus veiklos rodiklius, įskaitant tokių 

programų socialinį poveikį; primygtinai reikalauja, kad visos būsimos išlaidos būtų 

sutelktos į programas ir priemones, kurių papildoma ES nauda pasitvirtino ir kad kitos 

kartos programų ir schemų centre turi būti rezultatyvumas kartu su geresne geografine 

pusiausvyra ir tai turėtų užtikrinti sąžiningą finansavimo paskirstymą visoje Europoje; 

30. atkreipia dėmesį į tai, kad ES finansai turėtų gebėti patenkinti naujų prioritetų, pvz., kovos 

su terorizmu, migracijos valdymo, be kitų dalykų, geriau šalinant pagrindines priežastis, 

gerinant integraciją sienų kontrolės būdu, finansinius poreikius ir sumažinti finansinę 

spragą, kuri gali atsirasti dėl „Brexit’o“; 

31. ragina Komisiją tobulinti savo komunikacijos piliečiams apie ES lėšų pridėtinę vertę 

strategiją; 

Kaip spręsti biudžeto trūkumo po „Brexit’o“ problemą: racionalizuoti biudžetą ir numatyti 

naujus išteklius  

32. mano, kad nors Jungtinės Karalystės sprendimas išstoti iš Sąjungos yra nevykęs ir jis 

darys neigiamą poveikį piliečių gyvenimo Jungtinėje Karalystėje ir ES pasilikusiose 

valstybėse narėse ateičiai, jis taip pat sudaro galimybę iš naujo apibrėžti ir reformuoti 27 

valstybių narių ES politinius siekius ir reikalingas biudžeto priemones ir metodus; mano, 



 

AD\1139776LT.docx 9/12 PE606.021v02-00 

 LT 

kad 27 valstybių narių ES turėtų įvykdyti plataus užmojo biudžeto reformą ir siekti 

išlaikyti panašaus dydžio kaip ir 28 ES valstybių narių biudžetą; 

33. mano, kad tos politikos sritys, kurios, tikėtina, labiausiai nukentės nuo biudžeto trūkumo, 

atsiradusio dėl „Brexit’o“, turėtų būti apsaugotos nuo didelių kliūčių siekiant užkirsti kelią 

bet kokios dabartinės ekonominės, socialinės ar administracinės sistemos 

destabilizavimui; ypač atkreipia dėmesį į būtinybę užtikrinti Sąjungos išteklius augimo, 

darbo vietų kūrimo, socialinės sanglaudos, mokslinių tyrimų, vystymosi ir inovacijų 

srityse, siekiant stiprinti Sąjungos pirmavimą pasaulyje; taigi ragina Komisiją rengiant 

DFP pasiūlymą ir jo poveikio vertinimą įvertinti įvairių „Brexit’o“ scenarijų padarinius; 

34. vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad sprendžiant biudžeto trūkumo problemą pagrindinis 

tikslas turėtų būti ne viešojo finansavimo didinimas, bet tvaresnio finansinio pagrindo 

užtikrinimas visose politikos srityse ir maksimalaus privačiojo sektoriaus išteklių sverto 

panaudojimas; taigi ragina ES išlaidų srityje iš esmės pereiti nuo dotacijomis grindžiamų 

subsidijų prie labiau finansinės, į priemones orientuotos sistemos, kurią taikant vis dėlto 

taip pat būtų atidžiai atsižvelgiama į skirtingų naudos gavėjų pajėgumus ir finansinius 

poreikius; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad šis perėjimas turėtų būti vykdomas tokiu 

būdu, kad nepakenktų skaidriam biudžeto ir biudžeto kontrolės priemonių valdymui; 

35. primena, kad finansinės priemonės nėra tinkamos visų rūšių intervencijoms tokiose 

politikos srityse kaip, pvz., sanglaudos politika; pažymi, kad paskolos, kapitalas ar 

garantijos gali atlikti papildomą vaidmenį, tačiau jomis reikėtų naudotis atsargiai, 

remiantis tinkamu išankstiniu vertinimu, ir dotacijos turėtų būti papildomos tik tada, kai 

matoma, kad tokios finansinės priemonės teikia pridėtinę vertę ir galėtų turėti sverto 

poveikį pritraukiant papildomą finansinę paramą; 

36. ypač pabrėžia, kad reikia atsisakyti nereikalingo 1 % ES bendrųjų nacionalinių pajamų 

(BNP) viršutinės ribos, praktiškai taikomos pagal dabartinę 2014–2020 m. DFP, 

nustatymo, nes ši riba dažnai varžo biudžetą ir besikeičiant aplinkybėms tampa žymiai 

sunkiau jį subalansuoti; ragina valstybes nares savo diskusijose dėl biudžeto svarstyti 

lankstumą; 

37. ragina Komisiją pateikti konkrečių pasiūlymų dėl naujų išteklių, kurie padėtų sumažinti 

tik BNP pagrįstus nacionalinius įnašus į ES biudžetą; pažymi, kad naujoji sistema galėtų 

panaikinti antieuropietišką apskaitos „tinkamos grąžos“ požiūrį, pagal kurį neproporcingai 

didelis dėmesys skiriamas gryniesiems valstybių narių balansams, ir kuris, Tarybos 

diskusijose dėl biudžeto, deja, dominuoja jau daugelį metų; 

38. mano, kad Komisija visų pirma kaip galimybę sustiprinti 27 valstybių narių sudaromos ES 

biudžetą turėtų išnagrinėti galimybę surinkti CO2 mokesčius nustatant anglies dioksido 

kainą (naudojant apmokestinimo arba rinkodara grindžiamas priemones), kaip teigė 

Aukšto lygio grupė nuosavų išteklių klausimais savo ataskaitoje dėl ES finansavimo 

ateityje1; mano, kad tokia priemonė taip pat galėtų suteikti papildomą pridėtinę vertę 

Europoje, nes šis mokestis galėtų veikti kaip paskata keisti vartotojų bei gamintojų elgesį 

siekiant, kad ateityje į aplinką būtų išmetama mažiau anglies dioksido; vis dėlto mano, 

kad bet koks mokesčiais grindžiamas ES sprendimas turėtų būti kuo neutralesnis tam 

                                                 
1  Europos Komisija, „ES finansavimas ateityje – Aukšto lygio grupės nuosavų išteklių klausimais ataskaita ir 

rekomendacijos“, 2017 m. sausio 4 d., 41–43 p. 



 

PE606.021v02-00 10/12 AD\1139776LT.docx 

LT 

tikros valstybės narės viso mokesčių santykio atžvilgiu, ir turėtų būti grindžiamas 

didesniais rizikos dalyvių įnašais; atkreipia dėmesį į tai, kad taikant tokį CO2 mokestį 

reikėtų atsižvelgti į dabartines apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemas, kad būtų 

išvengta veiklos dubliavimo ir prieštaringų priemonių ir tikslų; 

39. ragina Komisiją ir valstybes nares taip pat apsvarstyti ir kitus mokesčiais grindžiamus 

išteklius, turimus 27 ES valstybėse narėse, kad galėtų teikti daugiau Europos pridėtinės 

vertės tam tikrose su rizika susijusiose politikos srityse, tuo pat metu stiprinant ES 

biudžetą;  

40. ragina Komisiją pasinaudoti galimybe pertvarkyti ES biudžetą ir netaikyti visų permokos 

grąžinimo mechanizmų, nes taip būtų užtikrinta teisingesnė, sąžiningesnė ir daugiau 

paskatų teikianti struktūra visoms valstybėms narėms. 
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