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GLAUDESNËS EUROPOS IR NACIONALINIØ BIUDÞETØ SÀVEIKOS 
KÛRIMAS 

SANTRAUKA

Šiame tyrime nagrinetos ivairiu politikos sriciu: švietimo ir mokslo, socialines 
politikos, moksliniu tyrimu, vystymosi ir humanitarines pagalbos, bendros ir 
užsienio politikos išlaidos ir ES, ir nacionaliniu lygmenimis. Jame taip pat apžvelgti 
mechanizmai ir procesai, kuriais siekiama užtikrinti abieju lygmenu biudžetu 
koordinavima. Nagrineti svarbiausi biudžeto ir politikos uždaviniai penkiose srityse, 
remiantis keturiose valstybese narese – Belgijoje, Prancuzijoje, Slovenijoje ir 
Portugalijoje – atliktu tyrimu. Remiantis literaturos šaltiniais ir pokalbiais su ES bei 
valstybiu nariu pareigunais ivertinti dabartiniai ES ir nacionaliniu išlaidu 
koordinavimo mechanizmai ir proceduros, taip pat ivertintos ir priežastys, 
nulemusios bendrai nepakankama Europos ir nacionalinio lygmenu saveika.  

ES biudžeto išlaidos sudaro tik apie 2 % ES bendru viešuju išlaidu. ES tenkanti 
bendru viešuju išlaidu socialines politikos, švietimo ir užsienio bei saugumo 
politikos srityse dalis yra ypac kukli, palyginti su nacionalinemis išlaidomis. Ši dalis 
salygiškai didesne paramos vystymuisi bei MTTP srityse.

Bendra strateginiu ES politikos tikslu ir biudžeto politikos saveika yra silpna. Tik 
nedidele ES biudžeto išlaidu dalis yra skiriama veiklai, kuri padeda igyvendinti 
Lisabonos strategija. Ir valstybiu nariu lygmeniu, išskyrus kai kurias išimtis, 
daugiausia pasitaikancias regionines politikos srityje, nacionaliniuose biudžetuose 
tik retais atvejais numatoma padeti siekti Lisabonos arba kitu ES strategiju tikslu.

Iš esmes nagrinetu keturiu valstybiu nariu politikos prioritetai penkiose vertintose 
politikos srityse atitinka ES tikslus, visu pirma paramos vystymuisi ir užsienio bei 
saugumo politikos srityse. Visos valstybes nares yra isipareigojusios siekti JT 
Tukstantmecio tikslu ir remti Europos konsensusa del vystymosi. Švietimo ir 
socialines politikos srityse visose keturiose valstybese narese vis svarbesnis tampa 
mokymasis visa gyvenima ir darbuotoju užimtumo lankstumo didinimas, laikantis 
ES politikos nuostatu. MTTP srityje valstybes nares taip pat vis labiau derina savo 
MTTP strategija ir nacionalinius finansavimo metodus su ES moksliniu tyrimu 
programos tikslais ir igyvendinimu. Kaip ir galima tiketis, politikos prioritetai 
glaudžiai derinami politikos, pvz., sanglaudos, srityse, nes ES finansavimui taikomi 
bendrojo finansavimo reikalavimai. Tai ypac akivaizdu tose valstybese narese, 
kuriose ES išlaidos sudaro santykinai didesne viešuju išlaidu dali.



DV\816413LT.doc 3/4

LT

Apklausti asmenys sutinka, kad atsižvelgiant i dabartine ekonomikos ir finansu 
krize bei finansiniu ištekliu trukuma, labai svarbu kuo geriau koordinuoti ne tik ES 
politikos tikslus (pvz., Lisabonos ir ES 2020 m. strategiju, Europos konsensuso del 
vystymosi ir pan. tikslus), bet ir daugelio sriciu Europos ir nacionalines politikos 
tikslus. Toks koordinavimas padetu pasiekti stipresne Europos ir nacionaliniu 
išlaidu saveika, kartu laikantis subsidiarumo, papildomumo principu ir juos 
stiprinant, kuriant didesne europine pridetine verte ir labiau išnaudojant masto 
ekonomijos teikiamus pranašumus. 

Nors biudžetu koordinavimo mechanizmu pavyzdžiu ir nera daug, tai nereiškia, 
kad koordinavimas visiškai nevyksta. Nacionalines vyriausybes negali ignoruoti ES 
išlaidu politikos. Nacionaliniu biudžetu strategijose vis dažniau numatoma siekti 
pasinaudoti ES lešomis savo priemonems papildyti. 

Teoriškai ES ir valstybes nares savo politika koordinuoja daugeliu, dažnai 
tarpusavyje susijusiu, budu, pvz., per bendradarbiavimo tinklus, atlikdamos 
lyginamaja ir vienodo lygio analize, pasitelkdamos Bendrasias ekonomines 
politikos gaires ir atvirojo koordinavimo metoda. Nors apklausti asmenys 
pripažino, kad koordinavimo mechanizmai yra svarbus biudžetu saveikai kurti, jie 
sutiko, kad šie mechanizmai retai igyvendinami praktiškai. Bendrosios ekonomines 
politikos gaires ir atvirojo koordinavimo metodas apskritai vertinami kaip riboto 
koordinacinio ir konvergencinio poveikio priemones, nes juose nenumatytas 
sankciju mechanizmas. 

Ryšio tarp valstybiu nariu ir ES biudžeto proceduru nebuvimas taip pat nurodomas 
kaip viena iš dabartines biudžetu saveikos trukumo priežasciu. Pagrindines 
problemos, pvz., biudžeto ciklo trukme ir laikas, Europos lygiu suderintos biudžeto 
strukturos nebuvimas apsunkina saveikos kurima.

Bendrojo finansavimo reikalavimai, taikomi kai kuriu rušiu ES finansavimui, tam 
tikru požiuriu vercia perorientuoti nacionalines išlaidas ir de facto pertvarkyti 
valstybiu nariu politikos prioritetus. Tai ypac akivaizdu tose valstybese narese, 
kurios daugiau negu kitos šalys naudojasi ES biudžeto lešomis.  

Socialines politikos srityje del ESF ir ERPF bendrojo finansavimo reikalavimu 
politikos prioritetai abiem lygmenimis derinami intensyviau ir daro poveiki 
nacionaliniams biudžetams. Taciau šis teigiamas sverto poveikis yra silpnesnis ir 
mažiau jauciamas tose valstybese narese, kurios gauna palyginti mažiau lešu, pvz., 
Prancuzijoje ir Belgijoje. 

MTTP srityje nacionaliniai ir ES biudžetai akivaizdžiai derinami vis intensyviau, nes 
gerokai padidejo Septintosios bendrosios programos finansiniai ištekliai, todel ši 
moksliniu tyrimu finansavimo dalis tapo santykinai svarbesne. 
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Valstybes nares neprivalo prisideti prie ES išlaidu švietimui finansavimo. ES 
finansavimo sverto poveikis daugiausia pasireiškia tik glaudesniam politikos 
koordinavimui, pvz., taikant lyginamasias analizes. 

Paramos vystymui srityje kai kurios valstybes nares perveda dali savo nacionalines 
paramos vystymuisi ES, kad Europos Komisija šia parama galetu naudoti ES 
tikslams. Tai idomus pavyzdys, kaip valstybes nares siekia didesnio poveikio 
pasitelkdamos masto ekonomija, kuria galima pasinaudoti sutelkus parama 
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 priklausancia politikos sritimi. Ir vystymosi, ir užsienio bei saugumo 
politikos srityse Europos išores veiksmu tarnybos sukurimas suteiks puikiu 
galimybiu siekti glaudesnio koordinavimo.

Šios rekomendacijos galetu sustiprinti ES ir nacionaliniu biudžetu koordinavima: 

Pirma, abieju lygmenu biudžetu koordinavimo skaidrumas ir viešumas galetu buti 
didinamas suderinant nacionaliniu ir ES biudžetu išlaidu kategorijas. Dabar 
neatliekama bendra Europos viešuju finansu analize – jai atlikti reikalingi aukštos 
kokybes ir palyginami duomenys pagal funkcine valstybes išlaidu klasifikacija.  Kaip 
ir nacionaliniu biudžetu atveju, Eurostatas galetu suderinti dabartine ES biudžeto 
išlaidu ir valstybes funkciju klasifikacija, nekeiciant ES biudžeto strukturos, tam, kad 
nacionalines ir ES viešasias išlaidas butu galima palyginti iškart, pagal viena analizes 
modeli. 

Antra, valstybiu nariu valdžios institucijos galetu susitarti nacionaliniuose 
biudžetuose pateikti savo finansiniu isipareigojimu ir priemoniu, skirtu ES tikslams 
ir strategijoms igyvendinti, apžvalga. Taip vyriausybes ir parlamentai galetu susieti
nacionalinius tikslus ir prisiimtus isipareigojimus ES lygmeniu. Tada taip pat butu 
sukurta sistema, kurioje butu nustatomos ES ir nacionalines išlaidos ir butu galima 
stebeti ES finansiniu priemoniu finansinio sverto poveiki. 

Trecia, nacionaliniai parlamentai ir Europos Parlamentas turetu dirbti kartu, kad 
sustiprintu biudžetu koordinavima abiem lygmenimis. Be jau veikiancio forumo 
Tarybos lygmeniu, ES ir nacionaliniu parlamentu, kuriu ir vienas ir kiti turi galiu 
biudžeto srityje, diskusijos butu veiksminga priemone, galinti padeti stiprinti 
biudžetu koordinavima ir skatinti nacionalines valdžios institucijas atidžiau svarstyti 
ES išlaidas nacionaliniu biudžetu lygmeniu. Tokiose diskusijose pagrindinis 
demesys galetu buti skiriamas silpnosioms šioje ataskaitoje nurodytoms vietoms ir 
reikalingam konkreciu išlaidu kategoriju koordinavimui.  


