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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir 
tolesni veiksmai
(2014/2005(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa (COM(2011) 0398), 2012 m. liepos 6 d. iš dalies 
pakeistą (COM(2012) 0388), ir į Tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų 
valdymo projektą (COM(2011) 0403),

 atsižvelgdamas į savo 2013 m. lapkričio 19 d. pritarimą DFP reglamentui, laikantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsnio, ir į savo tos pačios dienos 
tarpinstitucinio susitarimo sudarymo patvirtinimą,

 atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. galutinai priimtus ir 2013 m. gruodžio 20 d. 
Oficialiajame leidinyje paskelbtus DFP ir tarpinstitucinį susitarimą, 

 atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei 
Europai“1, atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją siekiant 
teigiamos 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros 
baigties2,

 atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Europos Vadovų Tarybos 
2013 m. vasario 7–8 d. susitikimo išvadų dėl daugiametės finansinės programos3,

 atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 3 d. rezoliuciją dėl politinio susitarimo dėl 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos4,

 atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 
santykių su institucijomis, atstovaujančiomis nacionalinėms vyriausybėms5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7-0000/2014),

A. kadangi susitarimas dėl 2014–2020 m. DFP – tai ilgų ir sunkių dvejus su puse metų 
trukusių derybų rezultatas; kadangi galutinis politinis Parlamento, Tarybai 
pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos susitarimas galėjo būti pasiektas tik 
aukščiausiu politiniu lygmeniu;

                                               
1 OL C 380 E, 2012 12 11, p. 89.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0360.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0078.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0304.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0599.
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B. kadangi bendras kitos DFP lygis (960 mlrd. EUR įsipareigojimų ir 908 mlrd. EUR 
mokėjimų 2011 m. kainomis), kaip nusprendė Europos Vadovų Taryba ir galiausiai 
patvirtino Parlamentas, reiškia 3,5 proc. mažesnę įsipareigojimų ir 3,7 proc. mažesnę 
mokėjimų sumą, palyginti su 2007–2013 m. finansine programa, nepaisant dėl priimtos 
Lisabonos sutarties išaugusios ES kompetencijos ir Sąjungos, kurią dabar sudaro 28 
narės, plėtros; kadangi šis lygis yra per mažas norint pasiekti ES politinius tikslus ir 
laikytis įsipareigojimų, ypač susijusių su strategija „Europa 2020“;

C. kadangi ES metinio biudžeto dydis per ateinančius metus ir toliau bus maždaug 1 proc. 
ES BNP, t. y. daug mažesnis negu nuosavų išteklių riba, kuri yra 1,29 proc. ES BNP 
įsipareigojimais ir 1,23 proc. ES BNP mokėjimais, kaip nuspręsta 1992 m.;

D. kadangi Parlamentas, negalėdamas pakeisti bendrų DFP skaičių, dėl kurių sprendimą 
priėmė Europos Vadovų Taryba, sėkmingai derėjosi dėl to, kad būtų įtrauktos kelios 
svarbios naujos nuostatos, kuriomis bus sudarytos sąlygos užtikrinti, kad nauja 
finansinė programa ir naujas ES metinis biudžetas būtų veiksmingesni, nuoseklesni ir 
skaidresni ir juos įgyvendinant būtų geriau atsižvelgiama į ES piliečių poreikius ir 
visapusiškai pasinaudojama viršutinėmis DFP ribomis; kadangi šios nuostatos ypač 
susijusios su nauja DFP persvarstymo, lankstumo, nuosavų išteklių, ES biudžeto 
vieningumo ir skaidrumo tvarka;

E. kadangi Parlamentas 2013 m. lapkričio 19 d. pritarė naujam DFP reglamentui ir 
patvirtino naują tarpinstitucinį susitarimą po to, kai Taryba įvykdė 2013 m. liepos 3 d. 
Parlamento rezoliucijoje nurodytas sąlygas, įskaitant papildomos 11,2 mlrd. EUR 
mokėjimų sumos, skirtos 2013 m., patvirtinimą;

F. kadangi Taryba nepadarė jokios pažangos įgyvendindama labai reikalingą dabartinės ES 
biudžeto finansavimo sistemos reformą, nepaisant plataus užmojo pasiūlymų, kuriuos 
pateikė Komisija ir kuriais siekiama rasti išeitį iš aklavietės, susidariusios dėl tikros 
nuosavų išteklių sistemos trūkumo;

1. labai apgailestauja dėl to, kad tiek per procedūrą siekiant susitarimo dėl 2014–2020 m. 
DFP, tiek per politines diskusijas, susijusias su šiomis derybomis, buvo matoma aiški 
bendros vizijos ES biudžeto klausimu stoka, taip pat nebuvo iki galo atsižvelgta į 
didesnį Parlamento vaidmenį ir prerogatyvas, nustatytus Lisabonos sutartyje; todėl 
mano, kad itin svarbu, jog šiame pranešime būtų padarytos reikiamos politinės ir 
institucinės išvados, kuriomis būtų galima pasinaudoti kaip pagrindu rengiantis 
deryboms ateityje, būtent po rinkimų vyksiančio DFP persvarstymo, kurį prieš 2016 m. 
pabaigą turi pradėti Komisija, klausimu;

Politiniai svarstymai

2. pripažįsta, kad šiuo metu valstybėse narėse vykdomas valstybės finansų konsolidavimas 
nesudarė palankių sąlygų sudaryti platesnio užmojo susitarimą dėl 2014–2020 m. DFP; 
tačiau labai apgailestauja dėl to, kad šių derybų rezultatas – tai, jog iš esmės buvo 
neatsižvelgta į ES biudžeto kaip svarbios ir bendros politikos priemonės vaidmenį 
siekiant nugalėti dabartinę ekonominę ir socialinę krizę ir koordinuoti bei didinti 
nacionalines pastangas, kad būtų vėl užtikrintas augimas ir kuriamos darbo vietos visoje 
ES;
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3. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad jau daugelį metų kiekvienas Taryboje vykusias 
diskusijas dėl biudžeto gadina samprotavimai apie tinkamą grąžą; pabrėžia, kad šią 
padėtį visų pirma lemia dabartinė ES finansavimo sistema, pagal kurią apie 85 proc. 
įplaukų gaunama iš nacionalinių įnašų, o ne tikrų nuosavų išteklių; mano, kad taikant 
minėtą sistemą neproporcingai daug dėmesio skiriama valstybių narių tarpusavio 
grynojo likučio lygiams ir todėl finansuojant ES biudžetą palaipsniui buvo pradėtos 
taikyti sudėtingos ir neskaidrios korekcijos bei kiti koregavimo mechanizmai;

4. mano, kad tokia logika taip pat buvo vadovaujamasi 2013 m. vasario 8 d. Europos 
Vadovų Tarybai sudarant susitarimą dėl DFP; apgailestauja dėl to, kad tai pastebima ir 
atsižvelgiant į tai, jog tuo metu buvo nustatomi nacionaliniai asignavimai, ypač susiję su 
žemės ūkio ir sanglaudos politika; ypač apgailestauja dėl specialių asignavimų ir 
vadinamųjų dovanų, suteiktų per valstybių ir vyriausybių vadovų derybas, – jie 
negrindžiami objektyviais ir patikrinamais kriterijais, bet atspindi valstybių narių 
derybinius pajėgumus siekiant apsaugoti nacionalinius interesus ir užtikrinti sau kuo 
didesnę grynąją grąžą; labai apgailestauja dėl to, kad sudarant šį susitarimą trūko 
skaidrumo;

5. griežtai atmetą šią vien tik apskaita grindžiamą ES biudžeto viziją, kuria 
neatsižvelgiama į Europos pridėtinę vertę, prieštaraujama ES solidarumo principui ir 
nepakankamai įvertinama dabartinė ir potenciali ES biudžeto reikšmė stiprinant 
ekonomikos valdymą; pabrėžia, kad ES biudžetas – visų pirma investicijų biudžetas, 
turintis didelį sverto poveikį ir veikiantis kaip augimą ir darbo vietų kūrimą visoje 
Sąjungoje skatinantis veiksnys; todėl apgailestauja dėl to, kad kai kurios valstybės 
narės, atrodo, traktuoja nacionalinius įnašus į ES biudžetą tik kaip išlaidas, kurias reikia 
kuo labiau mažinti;

6. pažymi, kad Europos Vadovų Taryba, priimdama sprendimą dėl bendro 2014–2020 m.
DFP dydžio, laikėsi principo „iš viršaus į apačią“, o tai atskleidžia nerimą keliantį 
prieštaringumą tarp Europos Vadovų Tarybos prisiimtų politinių įsipareigojimų ir jos 
nenoro tinkamai juos finansuoti; savo ruožtu mano, kad šis sprendimas turėtų būti 
grindžiamas „iš apačios į viršų“ procesu, kuris būtų vykdomas atidžiai vertinant ES 
finansinius poreikius ir politinius tikslus, teisėkūros institucijos nustatytus ES 
daugiametėse programose bei politikos priemonėse;

7. todėl yra įsitikinęs, kad kiekvienas sprendimas dėl finansinės programos turėtų būti 
priimamas tik po to, kai įvyko tikros politinės diskusijos dėl ES biudžeto reikšmės, 
vaidmens bei pridėtinės vertės ir jo suderinamumo su Sąjungai numatytais politiniais ir 
veiklos tikslais, taip pat turėtų būti šiomis diskusijomis grindžiamas; mano, kad, 
siekiant sumažinti įvairių vizijų dėl ES biudžeto reikšmės ir galimybių atotrūkį, šios 
diskusijos turėtų būti organizuojamos tinkamu laiku ir jose turėtų dalyvauti trys ES 
institucijos ir visi nacionaliniai parlamentai, taip pat į jas reikia įtraukti valstybių narių 
aukščiausio politinio lygmens atstovus;

8. be to, yra įsitikinęs, kad reali pažanga gali būti pasiekta tik įvykdžius išsamią ES 
biudžeto finansavimo reformą ir sugrįžus prie tikrų, aiškių, paprastų ir sąžiningų 
nuosavų išteklių sistemos; pabrėžia, kad šiuo tikslu turėtų būti nustatyti vienas ar keli 
nauji nuosavi ištekliai, dėl kurių iš esmės būtų sumažinti BNP pagrįsti įnašai į ES 
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biudžetą ir, atitinkamai, nacionaliniams iždams tenkanti našta; pakartoja savo tvirtą 
įsipareigojimą kiekvienam procesui, kuriuo būtų užtikrinta dabartinės neteisingos, 
neskaidrios ir sudėtingos nuosavų išteklių sistemos reforma;

Institucinės aplinkybės

9. primena, kad Parlamentas buvo pirmoji ES institucija, kuri 2011 m. birželio mėn. 
Specialiojo politinių išbandymų komiteto pranešime pateikė savo 2014–2020 m. DFP 
viziją ir nurodė poreikį reformuoti ES biudžeto finansavimą; mano, kad šiuo pranešimu 
Komisijai buvo suteiktos veiksmingos rekomendacijos jai rengiant pasiūlymus DFP ir 
nuosavų išteklių klausimu, ir teigiamai vertina nuolatinį politinį dialogą, kuris buvo 
vykdomas tarp dviejų institucijų visais šio pranešimo rengimo etapais; atkreipia dėmesį 
į akivaizdų Parlamento pranašumą dėl ankstyvo pasirengimo kiekvienoms deryboms dėl 
DFP;

10. primena, kad pagal SESV 312 straipsnį Taryba, gavusi Parlamento pritarimą, vieningai 
priima DFP reglamentą, o trys ES institucijos „imasi visų reikalingų priemonių, 
sudarančių sąlygas sėkmingai užbaigti šią priėmimo procedūrą“; todėl pažymi, kad 
pagal Sutartį nėra numatyta jokios konkrečios procedūros, pagal kurią būtų apibrėžtas 
Parlamento dalyvavimas derybose dėl DFP, ir kad šios sąlygos buvo vėliau nustatytos 
praktikoje Parlamento iniciatyva politiniu lygmeniu sudarius kelis ad hoc susitarimus;

11. apgailestauja dėl to, kad prieš Europos Vadovų Tarybos 2013 m. vasario 8 d. susitarimą 
dėl DFP nevyko jokios prasmingos Parlamento ir Tarybos derybos; mano, kad dėl 
daugelio Parlamento derybų grupės ir paeiliui Tarybai pirmininkaujančių valstybių 
narių susitikimų, vykusių prieš pat atitinkamus Bendrųjų reikalų tarybos posėdžius, ir 
dėl Parlamento dalyvavimo neformaliuose Tarybos posėdžiuose DFP klausimu buvo tik 
iš dalies palengvinti Tarybos ir Parlamento informacijos mainai, tačiau, deja, tai 
neturėjo jokio poveikio derybų Taryboje dvasiai, tvarkaraščiui arba turiniui; 
apgailestauja dėl to, kad Parlamento pozicijų dažniausiai buvo nepaisoma arba jos buvo 
Tarybos delegacijų neteisingai suprastos;

12. apgailestauja dėl to, kad, nepaisant Parlamento griežtų prieštaravimų, visose tolesnėse 
įvairių Tarybai pirmininkaujančių valstybių narių pateiktose derybų schemose ir, 
galiausiai, 2013 m. vasario 8 d. Europos Vadovų Tarybos sudarytame susitarime dėl 
DFP buvo daug teisėkūros elementų, dėl kurių turėjo būti sprendžiama taikant įprastą 
teisėkūros procedūrą; pabrėžia, kad teisiniu požiūriu būtinas vieningumas Taryboje DFP 
reglamento klausimu galėjo būti pasiektas tik užkirtus kelią tam tikriems dideliems 
politiniams pokyčiams ES sektorių politikoje, taigi buvo sutrukdyta Parlamentui 
naudotis išimtinėmis teisėmis pagal bendro sprendimo procedūrą, o tai aiškiai 
prieštarauja Sutartims;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad tikros derybos dėl DFP reglamento ir tarpinstitucinio 
susitarimo buvo pradėtos tik 2013 m. kovo mėn., o Tarybos derybininkai laikė Europos 
Vadovų Tarybos pasiektą susitarimą vieninteliu atskaitos tašku, nesudarydami sąlygų 
dėl jo diskutuoti; pabrėžia, kad šis požiūris lėmė nepriimtiną bandymą per derybas 
nesvarstyti tam tikrų klausimų, todėl Parlamentas turėjo dėti ypatingai dideles 
pastangas, taip pat ir aukščiausiuoju politiniu lygmeniu, kad galėtų vesti derybas pagal 
bendro sprendimo procedūrą dėl kiekvieno DFP reglamento ir (arba) tarpinstitucinio 
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susitarimo straipsnio;

14. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Vadovų Tarybos išvados turi būti traktuojamos kaip 
derybų nurodymai Tarybai ir jokiu būdu negali laikomos aspektais, dėl kurių negalima 
derėtis su Parlamentu; ragina į Europos Vadovų Tarybos išvadas įtraukti įprastą 
formuluotę, nurodančią SESV 15 straipsnio 1 dalį;

15. labai apgailestauja dėl to, kad tokia pati problema iškilo per derybas dėl ES 
daugiamečių programų, visų pirma susijusių su žemės ūkio ir sanglaudos politika; 
pažymi, kad Taryba kelis kartus atsisakė net nurodyti šių teisinių pagrindų su DFP 
susijusius aspektus; pabrėžia, kad Parlamentas turėjo dėti daug pastangų ir skirti daug 
laiko siekdamas užtikrinti, kad būtų ir toliau deramasi dėl visų teisinių pagrindų punktų, 
dėl kurių Taryba ir Parlamentas sprendimus priima taikydami bendro sprendimo 
procedūrą;  su pasitenkinimu pažymi, kad Parlamento derybininkams galiausiai pavyko 
mesti iššūkį dėl kai kurių Europos Vadovų Tarybos susitarimo dalių;

16. pažymi, kad Parlamentas galiausiai nesiginčijo dėl Europos Vadovų Tarybos patvirtintų 
DFP skaičių (bendro lygio ir paskirstymo išlaidų kategorijoms), nes jis pripažino ypač 
sudėtingas ekonomines ir finansines sąlygas šio sprendimo priėmimo metu; tačiau 
pabrėžia, kad tai neturėtų būti traktuojama kaip precedentas, ir pakartoja savo poziciją, 
jog dėl DFP skaičių ir kiekvienos kitos Europos Vadovų Tarybos atitinkamo politinio 
susitarimo dalies turi būti deramasi su Parlamentu;

17. pabrėžia, kad reikia iš esmės patobulinti kiekvienų derybų dėl DFP ateityje sąlygas, kad 
būtų išvengta aklaviečių ir taupomas vertingas derybų laikas bei ištekliai; mano, kad 
šios sąlygos turėtų būti formaliai nustatytos susitarime aukščiausiu politiniu lygiu ir 
tame susitarime turėtų būti atsižvelgta į pastarųjų derybų trūkumus ir apsaugotas 
Parlamento vaidmuo bei prerogatyvos, nustatytos ES sutartyje; mano, kad ši procedūra 
galiausiai turėtų būti įtvirtinta tarpinstituciniame susitarime, kaip ir biudžeto procedūra;

18. yra įsitikinęs, kad Taryboje taikoma vieningumo taisyklė reiškia, kad susitarimas 
atspindi mažiausią bendrą vardiklį, grindžiamą būtinybe išvengti vienos valstybės narės 
veto; pabrėžia, kad užtikrinus, jog DFP reglamentas būtų priimamas kvalifikuota balsų 
dauguma, būtų laikomasi ne tik įprastos teisėkūros procedūros, taikomos priimant iš 
esmės visas ES daugiametes programas, bet ir metinės ES biudžeto tvirtinimo 
procedūros; mano, kad šio tikslo galima siekti pritaikius 312 straipsnyje nustatytą 
nuostatą dėl pereigos ir kad šis klausimas turėtų būti toliau svarstomas per kiekvieną 
būsimą Sutarties peržiūrą; 

2014–2020 m. DFP. Tolesni veiksmai

19. pareiškia, kad ketina užtikrinti, jog visos naujos nuostatos, sėkmingai įtrauktos į DFP 
reglamentą ir tarpinstitucinį susitarimą, būtų visapusiškai taikomos per metinę biudžeto 
procedūrą; tikisi, kad Taryba nesieks, jog šios nuostatos būtų interpretuojamos ribotai, 
ypač atsižvelgiant į visų specialių priemonių pobūdį ir taikymo sritį;

20. ypatingą dėmesį skiria naujoms lankstumo taisyklėms, kuriomis turėtų būti sudarytos 
sąlygos visiškai pasinaudoti atitinkamomis DFP viršutinėmis įsipareigojimų ir 
mokėjimų ribomis; pabrėžia, kad nebegalima vadovautis ankstesnių finansinių 
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programų praktika, kai ES biudžetas, ypač jo mokėjimų asignavimų lygis, būdavo daug 
mažesnis negu DFP viršutinės ribos;

21. primena, kad kita Komisija, kuri pradės eiti pareigas po 2014 m. Europos Parlamento 
rinkimų, iki 2016 m. pabaigos turi pradėti privalomą 2014–2020 m. DFP peržiūrą ir 
persvarstymą; pabrėžia, kad ši porinkiminės DFP peržiūros ir (arba) persvarstymo 
sąlyga buvo vienas iš pagrindinių Parlamento reikalavimų per derybas dėl DFP ir jis 
buvo grindžiamas poreikiu suteikti galimybę kitos kadencijos Komisijai ir Parlamentui 
iš naujo įvertinti ES politinius prioritetus ir taip atnaujinti DFP demokratinį teisėtumą; 
pabrėžia, kad reikia, jog kitos kadencijos Parlamentas laiku nustatytų politinius 
prioritetus, kuriems gali reikėti daugiau investicijų antroje kitos DFP laikotarpio pusėje;

22. pabrėžia, kad Komisijos pasiūlymuose dėl DFP peržiūros turėtų būti visapusiškai 
atsižvelgiama į naujausias makroekonomines prognozes ir į juos turėtų būti įtrauktas 
išsamus visų specialių priemonių, ypač įsipareigojimų ir mokėjimų bendrų maržų, 
veikimo vertinimas; primena, kad dėl šio proceso nebus sumažinti jokie iš anksto 
paskirti nacionaliniai paketai; 

23. todėl ragina kitos kadencijos Europos Parlamentą užtikrinti, kad iš pasiūlytų kandidatų 
renkant Komisijos pirmininką (-ę) būtų atsižvelgiama į tai, ar jis (ji) tvirtai ir aiškiai 
įsipareigoja įgyvendinti šią peržiūros ir (arba) persvarstymo sąlygą ir dalyvauti tikrame 
ir išsamiame politiniame dialoge dėl jos turinio; 

24. yra tvirtai įsitikinęs, kad Aukšto lygio grupė nuosavų išteklių klausimais – tai 
nepaprasta galimybė išeiti iš aklavietės, susidariusios sprendžiant esamų nuosavų 
išteklių sistemos reformos klausimą; tikisi, kad ši grupė svariai prisidės siekiant suprasti 
dabartinės sistemos trūkumus ir naudą, kurią būtų galima gauti vykdant nuodugnią ir 
išsamią reformą ir pradedant naudotis naujais ir tikrais nuosavais ištekliais, kurie galėtų 
iš esmės sumažinti BNP pagrįstų įnašų į ES biudžetą dalį;

25. primena, kad Aukšto lygio grupei suteikti įgaliojimai nagrinėti visus nuosavų išteklių 
sistemos reformos aspektus; yra tvirtai įsipareigojęs intensyviai dirbti per savo tris 
atstovus visais šio proceso etapais ir užtikrinti, kad procesas būtų sėkmingai užbaigtas; 
tikisi, kad Taryba per šį procesą parodys tokią pačią atsakomybę ir įsipareigojimą; 
pabrėžia poreikį didinti taip pat ir nacionalinių parlamentų informuotumą apie 
nagrinėjamus klausimus; pabrėžia, kad šios Aukšto lygio grupės išvados turėtų būti 
parengtos laiku siekiant jas apsvarstyti vykdant DFP 2016 m. peržiūrą ir (arba) 
persvarstymą, kad būtų sudarytos sąlygos pradėti įgyvendinti galimas reformas nuo 
kitos daugiametės finansinės programos laikotarpio pradžios;

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės 

ES daugiametis finansinis planavimas pirmą kartą pradėtas vykdyti 1988 m., siekiant įveikti 
XX a. aštuntojo dešimtmečio antrosios pusės ir devintojo dešimtmečio ES biudžeto krizes. 
Šios krizės greitai sukeldavo atvirus Tarybos ir Parlamento konfliktus, dėl kurių 1980, 1985, 
1986 ir 1988 m. ES metiniai biudžetai buvo patvirtinti finansiniams metams gerokai 
įsibėgėjus.

Daugiametės finansinės programos, kurioje nustatomos visų ES išlaidų (tiek įsipareigojimais, 
tiek mokėjimais) didžiausios metinės sumos (viršutinės ribos) ir ES išlaidų, skirtų politikos 
sritims, viršutinės ribos (išlaidų kategorijos), pagrindinis tikslas – užtikrinti didelį 
nuspėjamumo lygį ir tvarkingai panaudojamas lėšas laikantis ES politikos prioritetų ir 
atsižvelgiant į viršutines Sąjungos nuosavų išteklių (NI) ribas. Viršutinė nuosavų išteklių riba 
– 1,23 proc. ES BNP (mokėjimais) – yra nustatyta nuo 1992 m. (12 valstybių narių ES) ir nuo 
to laiko nepersvarstyta.

Tradiciškai patvirtinti metiniai ES biudžetai visada buvo mažesni negu bendros DFP 
viršutinės ribos.

Iki įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, Taryba, EP ir Komisija dėl DFP susitardavo priimdami 
tarpinstitucinį susitarimą, tačiau Lisabonos sutartimi buvo įforminta daugiamečio finansinio 
planavimo praktika ir numatyta, kad DFP turi būti nustatyta Tarybos reglamentu bent 
penkerių metų laikotarpiui (SESV 312 straipsnis). Siekiant patvirtinti DFP taikoma speciali 
teisėkūros procedūra, o Taryba, gavusi EP pritarimą, turi veikti vieningai. Lisabonos sutartimi 
numatoma galimybė priimti tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo papildomas DFP reglamentas.

Pagrindiniai derybų dėl 2014–2020 m. DFP veiksmai buvo šie:

2010 m. birželio 16 d. EP Politinių išbandymų komiteto sukūrimas.

2011 m. birželio 8 d. Priimamas EP Politinių išbandymų komiteto pranešimas „Investicijos į 
ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“.

2011 m. birželio 29 d. Komisijos pasiūlymas dėl 2014–2020 m. DFP ir naujas tarpinstitucinis 
susitarimas, po kurių pateikta apie 60 pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, 
aprėpiančių visas metines išlaidų programas.

2012 m. liepos 6 d. Atnaujintas Komisijos pasiūlymas dėl naujos DFP.

2012 m. gegužės 24 d. Tarybos pirmoji derybų schema.

2012 m. spalio 23 d. EP preliminarus pranešimas (EP rezoliucija siekiant teigiamos 2014–
2020 m. daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties.)

2013 m. lapkričio 23 d. Nepasiekiamas susitarimas per 2012 m. lapkričio mėn. vykusį neeilinį 
Europos Vadovų Tarybos susitikimą.

2013 m. vasario 8 d. Europos Vadovų Tarybos išvados DFP klausimu.
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2013 m. kovo 13 d. EP rezoliucija dėl Europos Vadovų Tarybos išvadų ir vėliau vykdytos 
tarpinstitucinės derybos.

2013 m. birželio 27 d. Politinis susitarimas dėl DFP ir liepos 3 d. priimta EP rezoliucija, kuria 
pritariama politiniam susitarimui dėl DFP.

2013 m. lapkričio 19 d. EP oficialus pritarimas DFP. 2013 m. gruodžio 2 d. Oficialus DFP 
reglamento ir tarpinstitucinio susitarimo priėmimas.

EP pradinis pasiūlymas ir (arba) derybinė pozicija

EP pozicija dėl DFP lygio ir užmojo pirmą kartą apibrėžta 2011 m. birželio 8 d. Specialiojo
politinių išbandymų komiteto pranešime „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė 
programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“, kuriame, 
atsižvelgiant į Sąjungos ambicingus tikslus ateinančiais metais, nurodoma, kad būtina bent 
5 proc., palyginti su 2013 m., padidinti bendras DFP viršutines ribas (įsipareigojimai ir 
mokėjimai). EP primygtinai ragino užtikrinti didesnę išteklių koncentraciją srityse, kuriose 
skatinamas augimas ir konkurencingumas, ir sanglaudos politikai skirti bent tiek pat lėšų, kiek 
numatyta 2007–2013 m. laikotarpiu. Žemės ūkiui numatytos sumos turėtų būti bent tokios 
pačios kaip 2013 m. Remdamasis politiniais įgaliojimais, suteiktais Politinių išbandymų 
komiteto pranešime, EP 2012 m. spalio 23 d. preliminariame pranešime dėl DFP išsamiai 
išdėstė savo derybinę poziciją. 

Pareiškęs savo ketinimą vesti visavertes derybas su Taryba dėl kiekvieno DFP reglamento ir 
atitinkamo tarpinstitucinio susitarimo straipsnio, Parlamentas apibrėžė 4 pagrindinius 
derybų punktus: lankstumas, persvarstymas po rinkimų, nuosavi ištekliai ir biudžeto 
vieningumas. Tuo pačiu metu į EP poziciją buvo įtraukti kiti svarbūs klausimai.

I. Atsižvelgdamas į bendrą fiskalinę padėtį valstybėse narėse EP nusprendė neginčyti 
bendrų skaičių (bendrų įsipareigojimų ir mokėjimų viršutinių ribų visu laikotarpiu), dėl kurių 
vieningai susitarė valstybių ir vyriausybių vadovai. Jis taip pat neginčijo sumų pagal išlaidų 
kategorijas, kuriomis sudaromos sąlygos šiek tiek perorientuoti išlaidas siekiant skatinti 
augimą, kurti darbo vietas ir investuoti į ateitį (1 išlaidų kategorija). Tačiau šis sutikimas buvo 
suteiktas su sąlyga, kad, be kita ko, sutartos DFP įsipareigojimų ir mokėjimų viršutinės ribos 
galės būti iki galo panaudotos sudarant metinius biudžetus. Todėl Parlamentas pasiūlė laikytis 
naujo požiūrio į lankstumą. Jis laikėsi nuomonės, kad pasiūlyta DFP galės būti vykdoma tik 
numačius kuo didesnį lankstumą – ši sąvoka minima, tačiau neplėtojama Europos Vadovų 
Tarybos išvadose.

Nustatytas poreikis sudaryti galimybę perkelti nepanaudotą maržą iš vienos išlaidų 
kategorijos į kitą ir iš vienų metų į kitus buvo realizuotas Parlamento novatoriškuose 
pasiūlymuose dėl bendrų mokėjimų ir įsipareigojimų maržų nustatymo. Kiti Parlamento 
propaguojami lankstumo mechanizmai buvo šie: specialiųjų priemonių taikymo sritis ir 
tikslus nustatymas, nenumatytų atvejų rezervas, su įgyvendinimu susiję patikslinimai ir t. t.. 
Jie išvardijami ir trumpai apibūdinami toliau nurodytoje lentelėje.

Kadangi 2014–2020 m. DFP siūlomos viršutinės ribos vis dar didesnės negu 2007–2013 m. 
vykdymo skaičiai (bet tik mokėjimų asignavimų atveju), vis dar gali būti, kad, tinkamai 
taikant lankstumo mechanizmus, dėl kurių galiausiai susitarta, 2014–2020 m. biudžetų 
vykdymo lygiai bus didesni negu 2007–2013 m. laikotarpio biudžetų vykdymo lygiai.
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II. Sutikimas dėl Europos Vadovų Tarybos numatytų skaičių taip pat turėtų būti siejamas 
su EP prašymu numatyti griežtą porinkiminio persvarstymo sąlygą, kuri skirtųsi nuo 
dabartinio laikotarpio peržiūros, nes EP laikėsi nuomonės, jog jis negali aklai pritarti griežto 
taupymo biudžetui septynerių metų laikotarpiu ir įpareigoti jį vykdyti kitos kadencijos 
Parlamentą ir Komisiją, taip pat juos pakeisiančius Parlamentą ir Komisiją. Taigi, siekdamas 
geriau suderinti rinkimų ir biudžeto kalendorius ir siekdamas geriau reaguoti į ekonomikos 
pokyčius, Parlamentas pasiūlė konkrečius modalumus, kuriais pasirengiama taikyti 
persvarstymo sąlygą (taikymo sritis, laikas, nuostatos dėl pereigos taikymas kvalifikuotai 
balsų daugumai ir t. t.)

III. Nuosavų išteklių klausimu Parlamentas rėmė Komisijos plataus užmojo pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto ir primygtinai ragino parengti aiškų veiksmų planą 
siekiant grįžti prie tikrų, aiškių, paprastų ir sąžiningų nuosavų išteklių sistemos, pagal kurią 
būtų teikiamos visiems viešiems biudžetams būdingos garantijos dėl sprendimų priėmimo ir 
demokratinės kontrolės. Pagrindiniai pasiūlymai buvo šie: 40 proc. sumažinti BNP pagrįstų 
įnašų į ES biudžetą lygį, įplaukas iš finansinių sandorių mokesčio vykdant tvirtesnį 
bendradarbiavimą iš dalies arba visiškai perkelti į ES biudžetą, reformuoti PVM pagrįstus 
nuosavus išteklius, sumažinti tradicinių nuosavų išteklių surinkimo išlaidas iki 10 proc. 
valstybių narių surinktų sumų ir palaipsniui panaikinti grąžinamąsias išmokas ir kitus 
koregavimo mechanizmus.

IV. Biudžeto vieningumo ir skaidrumo klausimu Parlamentas primygtinai ragino taikyti 
principą, pagal kurį į ES biudžetą būtų įtrauktos visos išlaidos ir įplaukos, susidarančios dėl 
sprendimų, kuriuos priėmė ES institucijos arba kurie buvo priimti jų vardu, taip pat turėtų būti 
įtraukta išsami visų ES veiksmų ir priemonių, įskaitant ES veiksmus, kurių ėmėsi valstybės 
narės vykdydamos tvirtesnį bendradarbiavimą arba laikydamosi konkrečios Sutarties, 
finansinių padarinių apžvalga.

Be to, dėl Europos Vadovų Tarybos pateiktų skaičių Parlamentas taip pat turėjo pateikti 
išankstinę derybų pradžios sąlygą – tai, kad Komisija turi pasiūlyti taisomojo biudžeto 
projektą laikydamasi 2013 m. mokėjimų viršutinės ribos siekiant, jog prieš prasidedant 
naujam laikotarpiui būtų padengta kuo daugiau 2013 m. mokėjimo prašymų ir būtų išvengta 
to, kad 2014–2020 m. laikotarpiu nustatytas mokėjimų lygis turėtų taip pat būti naudojamas 
siekiant padengti neproporcingai didelę ankstesnio laikotarpio mokėjimo prašymų dalį. Taip 
pat Parlamentas, tiesiogiai reaguodamas į pastarąją ES biudžeto mokėjimų krizę, pasiūlė daug 
nuostatų (nurodomos toliau pateiktoje lentelėje), kuriomis siekiama spręsti mokėjimų 
klausimą, pvz., galbūt dar kartą panaudoti perteklių.

Kitas svarbus klausimas, kurį reikėjo spręsti, – kaip užtikrinti, kad EP galėtų naudotis savo 
bendro sprendimo teisėmis, nes Europos Vadovų Tarybos 2013 m. vasario 8 d. išvadomis 
buvo aiškiai peržengta riba, skirianti DFP pagrindinius klausimus ir elementus, susijusius su 
bendru sprendimu priimamomis programomis. Tai buvo pirmoji patirtis įgyvendinant 
Lisabonos sutarties nuostatas dėl DFP.

Galiausiai per derybas EP prašymu buvo taip pat sprendžiami kiti su DFP ar metine biudžeto 
procedūra susiję klausimai arba dar konkretesni klausimai, kuriuos iškėlė specializuoti 
komitetai (PECH, CONT, AFET, FEMM ir t. t.). Jie nurodomi toliau pateiktoje lentelėje.

Parlamento išsami pozicija dėl šių elementų buvo pateikta įvairiuose pranešimuose, kuriuos 
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patvirtino Parlamentas prieš priimant Europos Vadovų Tarybos išvadas vasario 8 d. 
Atsižvelgus į derybas jie buvo paruošti įgyvendinti pranešėjų1 parengtame darbo dokumente, 
kuriame pateikiami konkretūs Komisijos pasiūlymų teksto pakeitimai. Jie nurodomi toliau.

                                               
1 „EP derybų grupės pateiktas DFP ir tarpinstitucinio susitarimo darbo dokumentas“ (ĮRAŠYTI NUORODĄ)
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EP prašymas Aprašymas / tikslas

4 pagrindiniai klausimai

Lankstumas:

Bendras tikslas: suteikti biudžeto valdymo institucijai daugiau lankstumo 

vykdant metinę procedūrą, užtikrinti DFP įvykdomumą ir sudaryti sąlygas 

galimam visiškam sutartų viršutinių ribų panaudojimui.

– bendra MA marža

Automatinis, neribotas viršutinės ribos neviršijančių biudžete nenumatytų ir 

(arba) nepanaudotų mokėjimų asignavimų perkėlimas iš vienų metų į kitus. 

Siekiama sudaryti sąlygas panaudoti MA tuo atveju, jeigu vėluojama juos 

vykdyti.

– bendra ĮA marža
Toks pats mechanizmas taikomas įsipareigojimams, siekiant palengvinti naujų 

prioritetų ir poreikių finansavimą ir visiškai panaudoti bendrą DFP viršutinę ribą.

– specialios 
priemonės

Daugiau lankstumo jomis naudojantis ir jas mobilizuojant (metinė suma, 

atitinkami mokėjimai, neribotas nepanaudotų sumų perkėlimas), kad būtų 

užtikrinti pakankami ištekliai ir lankstumas visais nenumatytais atvejais. 

– nenumatytų atvejų 
rezervas

Rezervas papildo kitas lankstumo priemones tuo atveju, jeigu jų nepakanka 

siekiant patenkinti naujus poreikius (nekompensuojant).

– pertekliaus 
panaudojimas

Konkrečiai mokėjimų atveju, siekiant išvengti padėties, kai atsiranda naujų 

mokėjimų poreikių, o tuo pačiu metu papildomi ES ištekliai, gaunami iš įplaukų, 

faktiškai grąžinami valstybėms narėms sumažinant jų BNP pagrįstą įnašą.

– su įgyvendinimu 
susijęs mokėjimų 
patikslinimas

Siekiama prisitaikyti prie visų įgyvendinimo metodo ir faktinio lėšų išmokėjimo 

pokyčių vykdant metinę biudžeto procedūrą.

– teisėkūros 
lankstumas

Leidimas 10 proc. nukrypti nuo pagal programas susitartų finansinių paketų.

– nauja tipologija 
siekiant didesnio 
lankstumo / 
atnaujinimas / 
patikslinimas / 
persvarstymas

Įvairių DFP keitimo ir nukrypimo nuo jos būdų racionalizavimas ir paaiškinimas, 

atsižvelgiant į tai, ar daromas poveikis bendroms viršutinėms riboms, numatant 

tinkamus sprendimų priėmimo susitarimus.

Peržiūra po rinkimų
Numatoma peržiūros sąlyga siekiant suteikti naujos kadencijos EP ir Komisijai 
galimybę pareikšti savo nuomonę dėl DFP viršutinių ribų, taikomų per jų 
kadencijas, atsižvelgiant į naujas ekonomines aplinkybes.

Vieningumas ir 
skaidrumas

Siekiama išvengti bet kokio finansavimo ne iš biudžeto ir užtikrinti visų išteklių, 

kuriuos mobilizavo ES arba kurie buvo mobilizuoti jos vardu, apžvalgą. 

Nuosavi ištekliai Apibrėžiamas sugrįžimo prie tikros nuosavų išteklių sistemos būdas.

Kiti klausimai

Dideli projektai: 
GALILEO, ITER, 
COPERNICUS

Neįtraukti į bendrą DFP viršutinę ribą, bet numatyti ją viršijant, nustatant tikslinį 

lėšų panaudojimą tuo atveju, kai viršijamos numatytos išlaidos.

Mokėjimai ir 
neįvykdyti 

Bendras tikslas – suteikti biudžeto valdymo institucijai priemones, kurias 
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įsipareigojimai: taikydama ji galėtų įveikti pastarąją biudžeto mokėjimų krizę.

– nukrypimų nuo 
Komisijos sąmatų 
pagrindimas

Siekiama išvengti horizontalaus ir (arba) savavališko lėšų mažinimo, kuris būtų 

nesusijęs su biudžeto vykdymo tikrove ir išlaidų prognozėmis, kurias teikia 

valstybių narių institucijos (pagal pasidalijamojo valdymo principą).

– mokėjimų 
prognozių 
patvirtinimas

Siekiama panaikinti nacionalinių valdžios institucijų pagal pasidalijamojo 

valdymo principą teikiamų mokėjimo prašymų sąmatų ir Tarybos siūlomų ES 

biudžeto asignavimų jiems padengti skirtumą.

– valstybių narių 
įnašų tvarkymas 
nacionaliniuose 
biudžetuose

Geriau apskaičiuojami nacionaliniai įnašai nacionaliniuose biudžetuose, laikantis 

valstybinių apskaitos standartų siekiant išvengti, jog ES biudžeto mokėjimai 

nebūtų naudojami kaip koregavimo kintamasis nacionalinio deficito arba skolos 

tikslais.

– reguliarūs 
susitikimai ir 
informacija

Siekiama skatinti diskusijas ir didinti informuotumą apie mokėjimų poreikius ir 

sukurti bendrą pagrindą EP ir Tarybai siekiant plėtoti savo pozicijas ES biudžeto 

klausimu.

– veiksmų planas dėl 
neįvykdytų 
įsipareigojimų

Siekiama apriboti nuolat didėjančius neįvykdytus (neapmokėtus) 

įsipareigojimus.

BUSP
EP užtikrinama daugiau priežiūros (daugiau ataskaitų, netaikyti išimčių) ir 

skaidrumo (daugiau išsamios nomenklatūros).

Administracinės 
išlaidos

5 proc. mažinimo tikslas, atsižvelgiant į lygiagrečiai vykstančias derybas dėl 

Tarnybos nuostatų.

Patikimas finansų 
valdymas:

Siekiama gerinti biudžeto kontrolę, ataskaitų teikimą ir atskaitomybę už ES 

biudžetą.

– nacionalinės 
valdymo deklaracijos 

Siekiama suteikti naują akstiną rengti nacionalines deklaracijas dėl ES lėšų 

valdymo.

– tarptautinės 
organizacijos 

Siekiama užtikrinti, kad būtų perduota visa reikiama informacija ir dokumentai, 

susiję su tarptautinių organizacijų panaudotomis ES lėšomis.

– vertinimas 
Pagal SESV 318 straipsnį teikiamas įvertinimo pranešimas, kuriuo, atsižvelgiant 

į vidaus dimensiją, dėmesys skiriamas strategijai „Europa 2020“.

Deklaracija dėl 
sąveikos ir geresnio 
lėšų panaudojimo

Nepriklausomas vertinimas siekiant nustatyti galimą sąveiką, sutelkti išteklius ir 

sumažinti išlaidas visais valdžios lygmenimis (ES, nacionaliniu ir regioniniu).

Trukmė

2014–2020 m. DFP turi būti traktuojama kaip pereinamojo laikotarpio 

sprendimas siekiant 5 arba 5+5 metų laikotarpio, kad DFP trukmė būtų suderinta 

su institucijų kadencija ir taip būtų padidinta demokratinė atskaitomybė.

Agentūros

Procedūra, kuria siekiama geriau suderinti teisėkūros ir biudžeto sprendimus, 

susijusius su agentūromis (įsteigimas, daugiau užduočių), taip pat ir per derybas 

dėl teisės aktų.

EPF Įtraukimas į ES biudžetą.

Lyčių lygybė

Jeigu reikia, integruoti su lytimi susijusius elementus, atsižvelgiant į būdus, 

kuriais įgyvendinant bendrą Sąjungos finansinę programą prisidedama prie 

didesnės lyčių lygybės (ir užtikrinamas lyčių aspekto integravimas).
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Žuvininkystės 
susitarimai

Aktyvesnis EP atstovų dalyvavimas derybose dėl tarptautinių žuvininkystės 

susitarimų, atsižvelgiant į Parlamento įgaliojimus žuvininkystės susitarimų 

srityje.

Kiti į tarpinstitucinio 
susitarimo priedą 
įtraukti klausimai 

Siekiama sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti metinę biudžeto procedūrą 

(įskaitant lankstų pragmatinį tvarkaraštį, kad metinė procedūra būtų vykdoma 

sklandžiai).

Derybos ir darbo metodas

Siekdamas užtikrinti bendrą EP pozicijų ir strategijos plėtojimą, atsakomybę už jas ir 
komunikaciją EP ėmėsi šių priemonių:

- ankstyvas laikino Politinių išbandymų komiteto, kurį sudaro BUDG ir specializuotų 
komitetų nariai, įsteigimas. Siekdamas kuo didesnės įtakos EP priėmė savo poziciją dėl DFP 
prieš paskelbiant Komisijos DFP pasiūlymą, o ne reaguodamas į jį.

- Reguliarūs DFP kontaktinės grupės susitikimai, kuriems pirmininkavo EP pirmininkas ir 
kuriuose dalyvavo BUDG derybų grupės bei frakcijų atstovai ir, jeigu reikėjo, kitų komitetų 
pirmininkai, todėl vyko produktyvūs informacijos mainai ir bendras EP pozicijų rengimas.

- Bendri derybų dėl DFP ir nuosavų išteklių pranešėjai, įtraukiant įvairias frakcijas ir taip vėl 
sudarant palankesnes sąlygas plėtoti EP daugumos remiamą požiūrį.

- DFP derybų grupė, kurią sudarė BUDG pirmininkas ir pranešėjai DFP bei nuosavų išteklių 
klausimais, reguliariai rinkosi į posėdžius ir reguliariai kvietė juose dalyvauti kitų frakcijų 
atstovus.

- Pranešėjai DFP klausimu lankėsi specializuotuose komitetuose ir kiekvieną mėnesį į 
posėdžius kvietė specializuotų komitetų pranešėjus DFP klausimu, kad jie pateiktų 
informacijos ir būtų keičiamasi nuomonėmis, kuo labiau atsižvelgiant į įvairius EP komitetus.

Siekiant remti politinį sprendimų priėmimo procesą, greta šių posėdžių vyko posėdžiai visais 
atitinkamais administraciniais lygmenimis.

Prieš paskelbiant Europos Vadovų Tarybos 2013 m. vasario 8 d. išvadas ir prieš prasidedant 
formaliems ir neformaliems derybų susitikimams (trišaliai dialogai, politinio dialogo 
susitikimai ir t. t.) buvo imtasi šių EP ir kitų institucijų sąveikos užtikrinimo priemonių:

- trijų (pirmininkavusios, pirmininkaujančios ir pirmininkausiančios) valstybių narių 
(Lenkija, Danija ir Kipras) ir EP atstovų susitikimai prieš pat kiekvieną Bendrųjų reikalų 
tarybos posėdį DFP klausimu ir atitinkamų dokumentų suteikimas bei Tarybai 
pirmininkaujančios valstybės informacija po posėdžio, laikantis Ministro Pirmininko 
V. Orbano 2011 m. birželio 6 d. laiško Pirmininkui J. Buzekui pirmininkaujančių Vengrijos, 
Lenkijos, Danijos ir Kipro vardu;

- per savo pirmininkavimo Tarybai laikotarpį tiek Danija, tiek Kipras pakvietė EP derybų 
grupę dalyvauti neformaliuose Bendrųjų reikalų tarybos posėdžiuose;

- EP Pirmininkas pristatė EP poziciją sakydamas kalbą per Europos Vadovų Tarybos 
susitikimą ir per pagal SESV 324 straipsnį rengiamus EP, Tarybos ir Komisijos susitikimus, į 
kuriuos dažnai buvo kviečiamas Europos Vadovų Tarybos pirmininkas;
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- intensyviai vyko dvišalis EP Pirmininko bei DFP derybų grupės narių ir jų kolegų iš 
nacionalinių parlamentų bendravimas.

Be to, Parlamentas savo poziciją pareiškė per įvairius teisėkūros ir su teisėkūra nesusijusius 
veiksmus (žr. pirmiau). Remdamasis įgaliojimais, suteiktais Politinių išbandymų komiteto 
pranešime ir 2012 m. preliminariame pranešime, per derybas siekiant Europos Vadovų 
Tarybos susitarimo Parlamentas palaikė įvairius ryšius.

Savo 2013 m. kovo 13 d. rezoliucijoje Parlamentas atmetė 2013 m. vasario 8 d. Europos 
Vadovų Tarybos susitarimą dėl DFP jo esama forma, manydamas, kad jis neatspindi 
Parlamento nurodytų prioritetų ir susirūpinimą keliančių klausimų ir kad juo nepaisoma 
Parlamento vaidmens ir kompetencijos. Parlamentas pabrėžė, kad susitarimui negali pritarti, 
jeigu nebus išpildytos kai kurios esminės sąlygos, ir nurodė savo derybinę poziciją dėl 
visaverčių Tarybos ir Parlamento derybų dėl kiekvieno DFP reglamento ir atitinkamo 
tarpinstitucinio susitarimo straipsnio.

Po intensyvių 2013 m. kovo – birželio mėn. vykusių derybų, per kurias buvo surengti 5 
trišaliai dialogai ministrų lygmeniu, 6 trišaliai susitikimai ambasadorių lygmeniu ir keli trijų 
institucijų pirmininkų susitikimai, 2013 m. birželio mėn. pabaigoje Parlamentas ir Taryba 
pasiekė politinį susitarimą. EP šiam susitarimui pritarė savo 2013 m. liepos 3 d. rezoliucijoje 
ir pateikė kelias sąlygas, kurios turi būti išpildytos tam, kad Parlamentas galėtų oficialiai 
pritarti DFP reglamentui: priimti taisomuosius biudžetus, reikalingus tam, kad 
2013 finansiniais metais būtų galima skirti papildomų mokėjimų asignavimų (bendra suma –
11,2 mlrd. EUR), sudaryti politinį susitarimą dėl atitinkamų ES daugiamečių programų 
teisinių pagrindų, ypač dėl aspektų, kurie taip pat atspindėti DFP reglamente, ir įsteigti aukšto 
lygio grupę nuosavų išteklių klausimais.

Šios trys sąlygos buvo laiku išpildytos ir per savo lapkričio mėn. plenarinį posėdį Parlamentas 
suteikė pritarimą Tarybos DFP reglamento projektui, o Taryba 2013 m. gruodžio 2 d. priėmė 
2014–2020 m. DFP reglamentą.

Rezultatai

2014–2020 m. įsipareigojimų asignavimų bendra viršutinė riba yra 960 mlrd. EUR, o 
mokėjimų asignavimų bendra viršutinė riba – 908 mlrd. EUR. Be to, numatyta lėšų pagal 
specialias priemones (lankstumo priemonė, Neatidėliotinos pagalbos rezervas, Europos 
Sąjungos solidarumo fondas, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas), 
kurias mobilizavus viršijamos DFP viršutinės ribos.

Šie skaičiai, remiantis ES BNP 2012 m. pavasario prognozėmis, sudaro atitinkamai 1,00 proc. 
ES BNP ir 0,95 proc. ES BNP. Tačiau atsižvelgiant į naujausius Komisijos vertinimus dėl ES 
BNP raidos (2013 m. rudens prognozės), šie skaičiai išaugs atitinkamai iki 1,04 ir 0,99 proc. 
ES BNP, kaip pateikiama Komisijos ankstyvame 2014 m. DFP techniniame patikslinime 
(COM(2013) 928).

Susitarime dėl 2014–2020 m. DFP paketo numatyta daugiau lankstumo perkeliant 
mokėjimus ir įsipareigojimus iš vienos išlaidų kategorijos į kitą ir iš vienų metų į kitus 
siekiant visapusiškai pasinaudoti įsipareigojimais ir mokėjimais iki bendrų viršutinių ribų, 
numatytų 2014–2020 m. Šiuo tikslu buvo sukurtos naujos priemonės, pvz., bendra mokėjimų 
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marža (nors Taryba ir nustatė tam tikrus apribojimus sumų atžvilgiu), bendra įsipareigojimų 
marža, skirta augimui ir užimtumui, ypač jaunimo užimtumui ir moksliniams tyrimams, 
skatinti. Daugiau lankstumo taip pat numatyta specialių priemonių mobilizavimo ir 
finansavimo atvejais.

Be to, paskutiniu derybų etapu buvo susitarta dėl konkrečios lankstumo nuostatos, kuria bus 
padedama kovoti su jaunimo nedarbu ir stiprinti mokslinius tyrimus. Ja sudaroma galimybė 
2014–2015 m. paankstinti tam tikras išlaidas tokiose srityse, kaip jaunimo užimtumas, 
moksliniai tyrimai, „Erasmus“ ir MVĮ. Tačiau šia nuostata nenumatoma daugiau išteklių, 
skiriamų šioms politikos kryptims 2014–2020 m. laikotarpiu, bet iš dalies keičiamas 
finansinis programavimas, kurį pradžioje pasiūlė Europos Komisija.

Ja taip pat numatoma:

- DFP peržiūra ir (arba) persvarstymas, kuriuos iki 2016 m. pabaigos turi pradėti 
Komisija, kad naujos kadencijos Komisija ir Parlamentas galėtų iš naujo įvertinti politinius 
ES prioritetus, pritaikyti DFP prie naujų iššūkių bei poreikių ir visapusiškai atsižvelgti į 
naujausias makroekonomines prognozes,

- aiškus supratimas (3 institucijų bendra deklaracija) dėl perspektyvaus metodo ir 
tvarkaraščio siekiant nustatyti tikrą Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemą,

- biudžeto vieningumo ir skaidrumo nuostatos, kuriomis piliečiams užtikrinama visapusiška 
informacija apie visas išlaidas ir įplaukas; nuostatų patobulinimai, susiję su tarpinstituciniu 
bendradarbiavimu biudžeto klausimais, ypač vykdant biudžeto procedūrą, kai dėl to susitarta 
(mokėjimai, agentūros, BUSP, žuvininkystės susitarimas ir t. t.).

Galiausiai, per paskutinį derybų raundą Parlamentas taip pat užtikrino, kad savanorišku 
pagrindu būtų paskirtas vienas papildomas milijardas Pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims programai 2014–2020 m. laikotarpiu.

Pagrindinės nuorodos į priimto DFP reglamento ir tarpinstitucinio susitarimo dalis, 
atitinkančias Parlamento prašymą ir laimėjimus, pateikiamos toliau.

EP prašymas Nuorodą į DFP ir tarpinstitucinį susitarimą

4 pagrindiniai klausimai

Lankstumas:

– bendra MA marža DFP 5 straipsnis.

– bendra ĮA marža DFP 14 straipsnis.

– konkretus lankstumas DFP 15 straipsnis ir bendra deklaracija. 

– specialios priemonės
DFP 3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalis, 9–12 straipsniai, 
tarpinstitucinio susitarimo 10–13 dalys.

– nenumatytų atvejų rezervas DFP 13 straipsnis, tarpinstitucinio susitarimo 14 dalis.

– pertekliaus panaudojimas Neįtraukta į galutinį susitarimą.

– su įgyvendinimu susijęs DFP 18 straipsnis.
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mokėjimų patikslinimas

– teisėkūros lankstumas Tarpinstitucinio susitarimo 17 dalis.

– nauja tipologija siekiant didesnio 
lankstumo / atnaujinimas / 
patikslinimas / persvarstymas

Neįtraukta į galutinį susitarimą.

Peržiūra po rinkimų
DFP 2 straipsnis, Europos Komisijos deklaracija dėl peržiūros ir (arba) 
persvarstymo.

Vieningumas ir skaidrumas DFP 24 straipsnis, tarpinstitucinio susitarimo 7 ir 16 dalys.

Nuosavi ištekliai Bendra deklaracija dėl nuosavų išteklių.

Kiti klausimai

Dideli projektai: GALILEO, ITER, 
COPERNICUS

DFP 13 konstatuojamoji dalis, 16 straipsnis.

Mokėjimai ir neįvykdyti 
įsipareigojimai:

– nukrypimų nuo Komisijos 
sąmatų pagrindimas

Tarpinstitucinio susitarimo priedo 36 straipsnis.

– mokėjimų prognozių 
patvirtinimas

Neįtraukta į galutinį susitarimą.

– valstybių narių įnašų tvarkymas 
nacionaliniuose biudžetuose

Neįtraukta į galutinį susitarimą.

– reguliarūs susitikimai ir 
informacija

Tarpinstitucinio susitarimo priedo 36 straipsnis.

– perteklius Neįtraukta į galutinį susitarimą.

– veiksmų planas dėl neįvykdytų 
įsipareigojimų

Neįtraukta į galutinį susitarimą.

BUSP Tarpinstitucinio susitarimo 23–25 dalys.

Administracinės išlaidos Tarpinstitucinio susitarimo 27 dalis.

Patikimas finansų valdymas:

– nacionalinės valdymo 
deklaracijos (NVD)

Europos Komisijos deklaracija dėl NVD.

– tarptautinės organizacijos Tarpinstitucinio susitarimo 28 dalis.

– vertinimas Tarpinstitucinio susitarimo 29 dalis.

Deklaracija dėl sąveikos ir geresnio 
lėšų panaudojimo

Bendra deklaracija dėl viešųjų išlaidų, susijusių su į ES veiksmų 
taikymo sritį patenkančiais klausimais, efektyvumo gerinimo.

Trukmė DFP 3 konstatuojamoji dalis

Agentūros Tarpinstitucinio susitarimo 31 ir 32 dalys.

EPF Tarpinstitucinio susitarimo 26 dalis.

Pragmatinis tvarkaraštis Tarpinstitucinio susitarimo priedas 

Lyčių lygybė Bendra deklaracija.

Žuvininkystės susitarimai Tarpinstitucinio susitarimo 19–21 dalys.

Kiti į tarpinstitucinio susitarimo 
priedą įtraukti klausimai 

Be kita ko, tarpinstitucinio susitarimo priedo 8, 15 dalys.
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