
SUSIPAŽINKITE – EUROPOS PARLAMENTAS!

Europos Parlamentas tvirtina Europos Sąjungos daugiametę finansinę programą  
ir kasmetinį ES biudžetą. Kokio dydžio yra ES biudžetas? Kaip jis surenkamas?  
Kam naudojami biudžeto pinigai? Atsakymus į šiuos klausimus rasite čia. 

Naujausios informacijos apie Europos Parlamentą ieškokite www.europarl.europa.eu

ES BIUDŽETAS

Kodėl ES turi savo biudžetą?

Europos Sąjungos biudžetas yra investicijų biudžetas. Valstybės narės sujungia savo išteklius į ES biu-
džetą, kad galėtų kartu finansuoti ir įgyvendinti didelius infrastruktūros projektus aplinkosaugos, trans-
porto, energetikos, IT ir ryšių, mokslinių tyrimų ir kitose srityse. Be Europos Sąjungos biudžeto daugelis 
ES mastu svarbių ir didelių projektų negalėtų būti įgyvendinti. Kai lėšos tokiems projektams skiriamos iš 
ES biudžeto, sukuriama didelė masto ekonomija, investicijos – efektyvesnės, poveikis juntamas iš karto 
keliose šalyse. 

Kai kurios sritys, tarp jų gynyba, socialinė apsauga, finansuojamos tik iš nacionalinių valstybių biudžetų, ir 
joms negali būti skiriamos lėšos iš ES biudžeto.

Ar didelis yra ES biudžetas?

ES biudžetas sudaro tik apie 1 % ES bendrųjų na-
cionalinių pajamų. Palyginimui: ES valstybių narių 
nacionaliniai biudžetai vidutiniškai sudaro apie 49 % 
BNP (nuo 33-35 % Lietuvoje ar Latvijoje iki 55 % ar 
daugiau Liuksemburge, Slovėnijoje, Belgijoje).
 ES šalių biudžetai 

5977,8 mlrd.

ES biudžetas 
148,5 mlrd.

Kas sudaro ES biudžeto pajamas?

Šiuo metu ES biudžetą sudaro trijų rūšių nuosavi ištekliai:

• Bendrojo nacionalinio produkto (BNP) dalis, ku-
rią įneša visos ES šalys. Tai didžiausias biudžeto 
pajamų šaltinis. 

• Dalis pridėtinės vertės mokesčio (PVM), sumo-
kamo atskirose valstybėse (apie 0,3 %).

• Produktų importo iš ES nepriklausančių šalių 
muitų ir cukraus mokesčiai (tradiciniai nuosavi iš-
tekliai). Dalį šių mokesčių ES šalys pasilieka admi-
nistravimo išlaidoms padengti.

	BNP pagrįsti nuosavi ištekliai: 70,3 %
	Tradiciniai nuosavi ištekliai: 11,8 %
	PVM pagrįsti nuosavi ištekliai: 10,7 %
	Kita: 6,1 %
	Praėjusių metų perteklius: 1,1 %

Biudžetų palyginimas 
(2013 m. duomenys)

ES biudžeto 
pajamų šaltiniai



Išsamiau apie ES biudžetą – www.europarl.europa.eu, skyrelyje „Svarbiausios temos“ (puslapis „2015 m. biudžetas“). 

	Žemės ūkis: 33,0 %
	Regionų politika (struktūriniai ir Sanglaudos fondai): 58,5 %
	Mokslo tyrimai ir plėtra: 6,4 %
	Pilietiškumas, laisvė, saugumas ir teisingumas: 1,5 %
	Administravimas: 0,5 %

Kas atsakingas už biudžeto panaudojimą?

Nors galutinė atsakomybė už biudžeto įgyvendinimą tenka Europos Komisijai, praktiškai didžiausia dalis 
ES lėšų (apie 80 %) išleidžiama drauge su valstybėmis narėmis, taikant vadinamąjį pasidalijamąjį valdy-
mą. Pagal šią tvarką išlaidas valdo ne pati Komisija, o atsakingos valstybių narių institucijos (pavyzdžiui, 
ministerijos, agentūros ir pan.) 

Europos Parlamentas stebi, kad ES lėšos būtų panaudojamos teisingai ir kasmet tvirtina praėjusių metų 
išlaidas.

ES biudžeto lėšų 
panaudojimas Lietuvoje 
2013 m.

2015 m. biudžeto pasiskirstymas

Kam naudojamas ES biudžetas?

Apie 94 % ES biudžeto išleidžiama ES valstybėse 
narėse ir už jų ribų vykdomiems projektams. Pa-
vyzdžiui, Lietuvoje didžioji dalis ES biudžeto ES lėšų 
skiriama žemės ūkiui ir regionų politikai. 

Kaip planuojamas ir paskirstomas
ES biudžetas?

Pagrindiniai ES biudžeto prioritetai paprastai pla-
nuojami septyneriems metams. Vadinamoji dau-
giametė finansinė programa nustato didžiausias 
ES išlaidų ribas kiekvieniems metams ir politikos 
sritims. Tuomet sutariama dėl ES ir valstybių na-
rių politinių prioritetų atskiroms politikos sritims, 
o biudžeto paskirstymas planuojamas tam tikroms 
programoms (pavyzdžiui, Erasmus+ švietimo pro-
gramai, Sanglaudos fondui, aplinkosaugos progra-
mai LIFE). 

Remdamasi daugiamete finansine programa Euro-
pos Komisija parengia metinį biudžeto projektą ir 
pateikia jį Tarybai bei Europos Parlamentui. Taryba 
ir Parlamentas apsvarsto projektą ir, jiems sutarus, 
metinis ES biudžetas būna patvirtintas. 

	Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda 33,90 % 
	Žemės ūkis 29,90 % 
	Kaimo plėtra, aplinkosauga, žuvininkystė 10,60 % 
	Saugumas ir pilietybė 1,40 % 
	Europa pasaulyje 5,80 % 
	Administracinės išlaidos 5,90 % 
	Kitos išlaidos 0,40 % 

49,23 mlrd. eurų

43,46 mlrd.eurų 

15,35 mlrd. eurų

2,15 mlrd. eurų
8,41 mlrd. eurų 

8,66 mlrd. eurų 0,51 mlrd. eurų 

VISO
145,32 
mlrd. 
eurų

VISO
1,88 mlrd. 

eurų


