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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ateities investicijų: naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta 
konkurencingai, tvariai ir visapusiškai Europai
(2010/2211(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo1,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 312 straipsnį,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 29 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos nuosavųjų 
išteklių ateities2,

– atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą 2007/436/EB (Euratomas) dėl 
Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos3 ir į jo įgyvendinimo taisykles,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ES biudžeto peržiūra“ (COM(2010)0700),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 16 d. sprendimą, pagal kurį įsteigtas specialusis 
politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. 
komitetas4,

– atsižvelgdamas į Austrijos parlamento (Nationalrat), Čekijos parlamento Deputatų 
rūmų, Danijos parlamento (Folkentinget), Estijos parlamento (Riigikogu), Airijos 
parlamento (Oireachtas), Lietuvos Respublikos Seimo, Latvijos parlamento (Saeima), 
Olandijos parlamento Atstovų rūmų (Tweede Kamer) ir Švedijos parlamento 
(Riksdagen) indėlį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 184 straipsnį,

– atsižvelgdamas į specialiojo politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios 
Europos Sąjungos po 2013 m. komiteto pranešimą, taip pat į Vystymosi komiteto, 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės mokslinių tyrimų 
ir energetikos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Regioninės plėtros komiteto, 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto bei Kultūros ir švietimo komiteto nuomones 
(A7-0000/2011),

A. kadangi Parlamentas nusprendė įsteigti specialųjį komitetą, kuriam būtų patikėti šie 
įgaliojimai:

                                               
1 OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
2 OL C 27 E, 2008 1 31, p. 214.
3 OL L 163, 2007 6 23, p. 17.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0225.
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a) apibrėžti Parlamento politinius prioritetus teisėkūros ir biudžeto srityse, kurie būtų 
įtraukti į DFP po 2013 m.,

b) apskaičiuoti finansinius išteklius, kurie Sąjungai bus reikalingi norint pasiekti savo 
tikslus ir vykdyti savo politiką laikotarpiu, kuris prasideda 2014 m. sausio 1 d.,

c) apibrėžti kitos DFP trukmę,

d) vadovaujantis minėtaisiais prioritetais ir tikslais parengti būsimosios DFP struktūrą 
nurodant pagrindines Sąjungos veiklos sritis,

e) pateikti preliminaraus išteklių paskirstymo tarp įvairių DFP išlaidų kategorijų ir 
remiantis konkrečiomis išlaidų kategorijomis gaires atsižvelgiant į prioritetus ir 
parengtą struktūrą,

f) tiksliau apibrėžti, kaip susiję ES biudžeto finansavimo sistemos reforma ir išlaidų 
persvarstymas, kad Biudžeto komitetas turėtų kuo tvirtai remtis derėdamasis dėl 
naujosios DFP,

B. kadangi prieš Komisijai pateikiant savo pasiūlymą dėl kitos DFP specialusis komitetas 
turėtų pateikti savo galutinį pranešimą,

C. kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai sustiprėjo Sąjungos vykdoma politika ir atsirado 
naujų kompetencijos sričių, kurios turi būti atspindėtos kitoje DFP,

D. kadangi iššūkiai, su kuriais susiduria Sąjunga ir jos piliečiai, pvz., pasaulinė 
ekonomikos krizė, greitas sparčiai besivystančios ekonomikos valstybių iškilimas, 
perėjimas prie ekonomikos, kurios sąlygomis išmetamas nedidelis kiekis anglies 
dioksido, gyventojų senėjimas, keliantis grėsmę tvariam visuomenės socialiniam 
modeliui, pasaulinis produkcijos ir santaupų nukreipimas į besivystančios ekonomikos 
šalis, taip pat terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo grėsmė, reikalauja, kad Sąjunga 
ir jos valstybės narės imtųsi veiksmingų atsakomųjų priemonių,

E. kadangi ES piliečiai Sąjungai kelia didesnius reikalavimus ir kritiškiau vertina jos 
veiklą ir kadangi visuomenė iš naujo atsigręš į Sąjungą tik tuomet, kai jos piliečiai 
neabejos, kad Sąjunga patikimiau saugo jų vertybes ir interesus,

F. kadangi strategija „ES 2020“ turėtų padėti Europai atsigauti po krizės ir sustiprėti 
kuriant darbo vietas bei užtikrinant pažangų, tvarų, visaapimantį augimą; kadangi ši 
strategija grindžiama penkiais svarbiausiais Sąjungos tikslais, susijusiais su užimtumo 
skatinimu, geresnių sąlygų vystyti naujovėms, moksliniams tyrimams ir plėtrai 
sudarymu, kovos su klimato kaita ir energetikos politikos tikslų įgyvendinimu, švietimo 
lygio gerinimu ir socialinės įtraukties skatinimu, ypač mažinant skurdą,

G. kadangi Sąjungos biudžetas gali būti veiksminga reformos priemonė ir kadangi jame 
sutelkus papildomus privačių finansų šaltinius investicijoms remti – tokiu atveju 
biudžetas atliktų katalizatoriaus funkciją siekiant Sąjungos išlaidų didinimo efekto – jo 
poveikis gali būti didesnis,
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H. kadangi patikimo finansų valdymo principas – vienas iš pagrindinių Sąjungos biudžeto 
įgyvendinimo principų; kadangi daugelis valstybių narių atlieka sudėtingas savo 
nacionalinių biudžetų fiskalines korekcijas; kadangi patikimas finansų valdymas –
veiksmingumas, naudingumas, taupumas – tapo vis svarbesnis tvarkant Sąjungos ir 
valstybių narių viešąsias išlaidas,

I. kadangi nuostatos dėl periodiškai atliekamų išlaidų programų korekcijų atsižvelgiant į 
besikeičiančias reikmes ir aplinkybes buvo nepakankamos ir kadangi sudėtingo 
pobūdžio reglamentai ir taisyklės buvo viena iš prastos valdymo ir kontrolės sistemų 
veiklos priežasčių,

J. kadangi pirmieji ketveri dabartinės 2007–2013 m. DFP metai aiškiai parodė, kad 
finansinės programos sugebėjimas prisiderinti prie naujų pokyčių ir prioritetų nekeliant 
grėsmės esamiems pokyčiams ir prioritetams – ribotas ir kadangi remiantis dabartine 
DFP neįmanoma imtis skubių priemonių, reikalingų vykdyti naujiems įsipareigojimams, 
pvz., susijusiems su programa „Galileo“, projektu ITER, maisto priemone ar Europos 
ekonomikos atkūrimo planu,

K. kadangi dabartinė valstybių narių įnašais grindžiama nuosavų išteklių sistema pernelyg 
sudėtinga, neaiški, nepakankamai susieta su įgyvendinama Sąjungos politika ir 
neužtektinai nešališka, ypač kai tai susiję su korekcijų mechanizmais, kurie nebeturi 
loginio pagrindo,

I dalis. Svarbiausi uždaviniai

1. yra įsitikinęs, kad ateities sunkumai – nesvarbu, ar jie susiję su demografine padėtimi, ar 
su klimato kaita, ar su nepakankamais energijos ištekliais – pernelyg dideli, taigi nė 
viena valstybė narė negalės jų spręsti savarankiškai; yra įsitikinęs, kad šiuo atveju 
Sąjunga gali parodyti, ko yra verta kaip vientisas organizmas, t. y. gerokai daugiau negu 
ją sudarančių valstybių narių visuma;

2. pažymi, kad dėl krizės ir itin griežtai apribotų viešųjų išlaidų valstybėms narėms 
sunkiau toliau pažangiai siekti ekonomikos ir socialinės konvergencijos tikslų bei 
visapusiškai dalyvauti vidaus rinkoje; yra įsitikinęs, kad Sąjunga pajėgi mąstyti ir veikti 
atsižvelgdama į ilgalaikius ES piliečių interesus ir kad jos veiksmai mažiau varžomi 
kasdienės politinės tikrovės, kuri paprastai nelinkusi į ilgalaikį planavimą;

Žiniomis grindžiamos visuomenės kūrimas

3. pažymi, kad krizės metu atkreiptas dėmesys į struktūrines problemas, su kuriomis tenka 
susidurti daugumos valstybių narių ekonomikai, t. y. į sulėtėjusį produktyvumą, 
struktūrinį nedarbą, nepakankamai lanksčią darbo rinką, taip pat į pasenusius įgūdžius ir 
menką augimą;

4. primena, kad, jeigu dabartinės investicijų tendencijos nepakis, nepranokstamos lyderės 
mokslo ir technologijų plėtros srityje poziciją Sąjungos ir Jungtinių Valstijų sąskaita iki 
2025 m. užims Azija; atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjunga atsilieka aukštojo mokslo 
srityje, kadangi tik apie 30 Europos universitetų patenka tarp šimto geriausių pasaulio 
universitetų; pabrėžia, kad Europa atsilieka ir kvalifikacijos varžybose, ir atkreipia 
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dėmesį į tai, kad iki 2020 m. aukštos kvalifikacijos darbuotojai bus reikalingi 16 mln. 
naujų darbo vietų užimti, o žemos kvalifikacijos darbuotojų paklausa nukris 12 mln. 
darbo vietų;

Demografiniai sunkumai

5. primygtinai ragina Sąjungą spręsti savo demografines problemas; pažymi, kad mažesnio 
skaičiaus dirbančių gyventojų ir didesnio skaičiaus pensininkų derinys bus papildoma 
našta jos gerovės sistemai ir konkurencingumui;

Klimato ir išteklių problemos

6. įspėja, kad pasauliniam gyventojų skaičiui išaugus nuo 6 iki 9 mlrd. pasaulyje sustiprės 
konkurencija dėl gamtinių išteklių ir bus daromas dar didesnis spaudimas aplinkai; 
pažymi, kad maisto paklausa iki 2050 m. greičiausiai išaugs 70 proc. ir kad 
neveiksmingai valdant žaliavas piliečiai gali nukentėti nuo brangaus kainų šoko, o tai 
gali kelti grėsmę ekonomikos saugumui ir paskatinti klimato kaitą;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad pasaulyje suvartojama vis daugiau energijos, ir į tai, kad 
priklausomybė nuo importuojamos energijos greičiausiai didės (iki 2050 m. Sąjunga 
importuos beveik du trečdalius jai reikalingos energijos); įspėja, kad neigiamą įtaką 
kintančioms kainoms ir neapibrėžtam tiekimui darys nepastovi turtingų energijos šalių 
politika;

Vidaus ir išorės saugumas ir asmeninės laisvės

8. laikosi nuomonės, kad dėl globalizacijos išnykus riboms tarp vidaus ir išorės saugumo 
būdų padidėjo pažeidžiamumo jausmas; yra įsitikinęs, kad sprendžiant 21-ojo amžiaus 
saugumo klausimus ir kartu užtikrinant asmens laisves būtina imtis iš anksto numatytų 
visuotinių atsakomųjų priemonių, kurias gali užtikrinti tik Sąjungos masto veikėjas;

Europa pasaulyje: siekis veikti ryžtingai

9. yra įsitikinęs, kad Sąjunga, daranti didelę įtaką politikos, ekonomikos ir prekybos 
srityse, turi visapusiškai dalyvauti tarptautinėje arenoje; primena, kad remiantis 
Lisabonos sutartimi numatytos naujos priemonės, kuriomis galima geriau projektuoti 
Europos interesus pasaulyje; pabrėžia, kad tik veikdama išvien Sąjunga galės užtikrinti 
pridėtinę vertę pasaulinėje arenoje ir daryti įtaką pasaulinės politikos sprendimams; 
primygtinai pabrėžia, kad stipresnis atstovavimas išorės santykių srityje neatskiriamas 
nuo stipresnio vidaus reikalų koordinavimo;

Gero valdymo užtikrinimas

10. yra įsitikinęs, kad valstybinės nuosavybės jausmo Sąjungos atžvilgiu stiprinimas turi 
būti kolektyvinių veiksmų varomoji jėga; laikosi nuomonės, kad gero valdymo 
įgyvendinimas – neabejotinai veiksmingiausia Sąjungos priemonė nenutrūkstamam jos 
piliečių įsipareigojimui ir dalyvavimui užtikrinti; 

II dalis. Veiklos optimizavimas: ES biudžeto vaidmuo
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Europos pridėtinė vertė ir Europos nebuvimo kaina

11. pabrėžia, kad telkiant išteklius ir vystant masto ekonomiką ES išlaidos gali būti 
naudingos užtikrinant Europos pridėtinę vertę: taip būtų prisidėta prie veiksmingesnio
patvirtintų politikos tikslų siekio ir nacionalinių išlaidų mažinimo;

12. mano, kad turi būti ne tik tikrinama, kaip laikomasi subsidiarumo principo (ši procedūra 
dalyvaujant nacionaliniams parlamentams nustatyta Lisabonos sutartyje), bet ir rengiant 
kiekvieną pasiūlymą, galintį turėti poveikio biudžetui, įvertinama Europos pridėtinė 
vertė; tačiau pabrėžia, kad Europos pridėtinės vertės vertinimas – daugiau negu lentelė 
ir kad atliekant politinį vertinimą būtina nustatyti, ar įgyvendinant planuojamus 
veiksmus bus galima veiksmingai siekti bendrų ES tikslų, taip pat ar taip bus kuriami 
ES viešieji produktai;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos pridėtinė vertė gali būti kuriama ne tik pasitelkiant 
išlaidas, bet ir leidžiant Europos teisės aktus bei koordinuojant nacionalinę politiką; 
pabrėžia, kad kaskart planuojant taikyti intervencines priemones turi būti tinkamai 
įvertintas teisės aktų, koordinavimo ir išlaidų derinys;

14. atkreipia dėmesį į Komisijos įsipareigojimą inicijuoti išsamią analizę, kurią atlikus būtų 
nustatyta, kiek Europos nebuvimas kainuotų valstybėms narėms ir nacionaliniams 
biudžetams; ragina Komisiją tinkamu metu paskelbti šią ataskaitą, kad derantis dėl kitos 
DFP būtų galima į ją atsižvelgti;

15. pakartoja, kad būtina gerinti Europos ir nacionalinių biudžetų tarpusavio koordinavimą; 
laikosi nuomonės, kad naujoji ekonomikos ir biudžeto politikos koordinavimo priemonė 
(vadinamasis Europos semestras) bus itin svarbus siekiant norimos Europos ir 
nacionalinių biudžetų sąveikos;

Veiksmingai tvarkomas biudžetas

16. mano, kad Europos pridėtinės vertės principas turėtų būti naudojamas kaip orientyras 
ateityje priimant sprendimus dėl išlaidų prioritetų nustatymo, o veiksmingai ir naudingai 
panaudojant asignavimus turėtų būti įgyvendinama įvairių sričių politika ir veiksmai;

17. pabrėžia, kad norint šioje srityje pasiekti optimalių augimo ir vystymosi rezultatų 
prioritetas turėtų būti teikiamas siekiui gerinti įvairių sektorių sąveiką ir jų atžvilgiu 
taikyti integruotą principą, vystyti į rezultatus orientuotą politiką, atsižvelgti į tai, kokie 
galėtų būti keliami reikalavimai, ir prireikus į sėkmės veiksnius ir rezultatų rodiklius;

Biudžeto naudojimas siekiant paveikti investicijas

18. mano, kad atsižvelgiant į didelius viešųjų išlaidų apribojimus itin svarbu pritraukti 
papildomo kapitalo ir užtikrinti stambias investicijų sumas, kad būtų galima pasiekti 
pagal strategiją „Europa 2020“ nustatytus politikos tikslus; ypač pabrėžia, kad būtina 
didinti ES finansavimo poveikį telkiant, kaupiant ir naudojant viešo ir privataus 
finansavimo išteklius Europai svarbiai infrastruktūrai vystyti ir stambiems projektams 
įgyvendinti;
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19. atkreipia dėmesį į tai, kaip nuo praeito amžiaus dešimtojo dešimtmečio Sąjungoje 
vystėsi institucionalizuotos viešo ir privataus sektoriaus, inter alia, transporto, viešųjų 
pastatų ir įrangos ir aplinkos apsaugos sektorių, partnerystės – būdas bendradarbiauti 
valstybinėms institucijoms ir privačiojo sektoriaus atstovams siekiant tobulinti 
infrastruktūros veiklą ir strategiškai svarbių viešųjų paslaugų teikimą; tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl nenumatytos atsakomybės ir ekonominių ir socialinių išlaidų, kurios 
atsiranda žlugus vienai ar kitai viešo ir privataus sektoriaus partnerystei;

20. atkreipia dėmesį į ankstesnę apskritai teigiamą naujoviškų finansinių priemonių, 
įskaitant dotacijų ir paskolų derinimo ir rizikos pasidalijimo mechanizmus, pvz., 
Paskolų garantijų priemonę transeuropinių transporto tinklų (TEN-T) projektams, 
Rizikos pasidalijimo finansinę priemonę ir sanglaudos politikos priemones (JEREMIE, 
JESSICA, JASPERS ir JASMINE), naudojimo patirtį siekiant specifinių politikos 
tikslų; mano, kad Sąjunga, atlikusi tikslų viešų ir privačių investicijų reikmių vertinimą, 
turėtų imtis veiksmų siekdama papildyti naujoviško finansavimo sistemą; todėl ragina iš 
esmės stiprinti šių priemonių reguliavimo, biudžeto ir veiklos pagrindą siekiant 
užtikrinti, kad poveikio investicijoms ir tinkamo ES išteklių naudojimo požiūriais jos 
būtų veiksmingos ir kad būtų užtikrinta tinkama stebėsena, atskaitomybė ir 
atskaitingumas;

21. pripažįsta, kad po finansų krizės privatūs investuotojai nenoriai finansuoja ES projektus, 
taigi tapo aišku, kad būtina atkurti pakankamą pasitikėjimą ir sudaryti sąlygas 
stambiems investicijų projektams pritraukti jiems būtiną paramą; pabrėžia, kad norint 
pritraukti ir mobilizuoti privatų finansavimą ES svarbiems projektams, ypač tiems, kurie 
nelaikomi ekonomiškai perspektyviais, turės būti skirta ES biudžeto parama;

22. todėl teigiamai vertina pagal strategiją „Europa 2020“ numatytą projektų obligacijų 
iniciatyvą – rizikos pasidalijimo su Europos investicijų banku (EIB) priemonę, pagal 
kurią tam tikra ES biudžeto parama teikiama įmonėms, leidžiančias obligacijas, skirtas 
finansuoti didelio masto projektams ir infrastruktūros programoms; ragina Komisiją 
pateikti išsamų pasiūlymą dėl ES projektų obligacijų remiantis turima bendrų ES ir EIB 
priemonių taikymo patirtimi ir į jį įtraukti aiškius ir skaidrius tinkamumo ir atrankos 
kriterijus;

Patikimo finansų valdymo užtikrinimas

23. mano, kad išlaidų įgyvendinimo ir kokybiško jų taikymo gerinimas turėtų būti 
orientacinis optimalaus ES biudžeto naudojimo, taip pat po 2013 m. numatytų programų 
ir veiklos rengimo bei valdymo principas;

24. be to, pabrėžia, kad rengiant išlaidų programas ypač daug dėmesio turėtų būti skirta 
tikslų aiškumo, priemonių ir veiksmų nuoseklumo ir papildomumo, tinkamumo ir 
įgyvendinimo taisyklių derinimo ir paprastinimo, skaidrumo, taip pat visapusiškos ir 
tinkamos atskaitomybės principams;

25. ypač pabrėžia, kad išskirtinis horizontalus prioritetas turėtų būti teikiamas taisyklių ir 
procedūrų supaprastinimui, ir yra įsitikinęs, kad šiuo požiūriu itin svarbu persvarstyti 
Finansinį reglamentą;
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26. pabrėžia, kad finansų valdymo Sąjungos gerinimo pažangą turi atidžiai stebėti Komisija 
ir valstybės narės; primygtinai ragina valstybes nares prisiimti atsakomybę už ES lėšų 
valdymą;

27. yra tvirtai įsitikinęs, kad norint gerinti ES lėšų valdymo ir kontrolės, kuriuos vykdo 
valstybės narės, kokybę būtina įvertinti kiekvienos valstybės narės valdymo ir kontrolės 
sistemų, taikomų atskirose politikos srityse, stipriąsias ir silpnąsias puses; toliau laikosi 
nuomonės, kad norint užtikrinti didesnį ES lėšų veiksmingumą ir naudingumą būtina 
geresnis valdymas ir geresnė (o ne griežtesnė) kontrolė;

28. pabrėžia, kad instituciniai pajėgumai – vienas iš esminių sėkmingo Sąjungos politikos 
vystymo, įgyvendinimo ir stebėsenos elementų; savo ruožtu, mano, kad stiprinant 
institucinius ir administracinius pajėgumus nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis būtų paskatinti struktūriniai pokyčiai ir prisidėta prie sklandaus ir sėkmingo 
ES išteklių įsisavinimo;

III dalis. Politiniai prioritetai

29. primena, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai sustiprėjo Sąjungos vykdoma politika ir 
kad Sąjungai suteiktos naujos svarbios išimtinės teisės, ypač išorės veiksmų, sporto, 
kosmoso, klimato kaitos, energetikos, turizmo ir civilinės saugos srityse; pabrėžia, kad 
tam būtini pakankami finansiniai ištekliai;

Biudžetas strategijos „Europa 2020“ siekiams remti

30. yra įsitikinęs, kad strategija „Europa 2020“ turėtų būti kitos DFP politinis orientyras; 
kartu pažymi, kad strategija „Europa 2020“ nėra išsami ir neaprėpia visų Sąjungos 
politikos sričių; pabrėžia, kad kitoje DFP turės būti tinkamai atspindėta ir kitų sričių 
politika, grindžiama sutarties nuostatomis;

31. tačiau pabrėžia, kad dabartinis strategijos „Europa 2020“ turinys, pvz., pagrindiniai 
tikslai, pavyzdiniai pasiūlymai, kliūtys ir rodikliai vis dar labai bendro pobūdžio; 
pabrėžia, kad šis iniciatyvų rinkinys gali būti įgyvendintas tik valstybėms narėms į savo 
nacionalines reformų programas įtraukus konkrečius įsipareigojimus ir pateikus 
konkrečius, nuoseklius teisėkūros pasiūlymus;

32. be to, pabrėžia, kad strategija „Europa 2020“ gali būti patikima tik jeigu ji tinkamai 
finansuojama; ragina užtikrinti, kad kitoje DFP būtų atspindėti ambicingi strategijos 
„Europa 2020“ siekiai, ir reikalauja, kad Komisija ir valstybės narės parengtų patikimą 
finansavimo pagrindą, pagal kurį būtų užtikrintas tinkamas jų pavyzdinių iniciatyvų 
finansavimas; todėl tvirtina, kad Sąjunga ir jos valstybės narės turi aiškiai apibrėžti ir 
tarpusavyje suderinti užduotis, išteklius ir atsakomybę; ragina Komisiją paaiškinti 
pavyzdinių iniciatyvų biudžeto aspektą, nes šie prioritetiniai veiksmų planai susiję su 
visų sričių politika, kuri finansuojama ES biudžeto lėšomis;

33. įspėja, kad rengiant dešimtmetę strategiją „Europa 2020“ būtinas pakankamas biudžeto 
lankstumas siekiant užtikrinti, kad biudžetinės priemonės būtų tinkamai derinamos su 
kintančiomis aplinkybėmis ir prioritetais;
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Biudžeto parama ekonominiam valdymui

34. pažymi, kad remiantis dabartine Europos finansų stabilizavimo priemone iki 60 mlrd. 
eurų sudarančias paskolų garantijas turi padengti marža tarp viršutinės nuosavų išteklių 
ribos ir metinių biudžeto išlaidų; atkreipia dėmesį į papildomus įsipareigojimus, dėl 
kurių susitarta vidutinės trukmės laikotarpio finansinės pagalbos, skirtos euro zonai 
nepriklausančioms valstybėms narėms, pagrindu ir kuriuos turi padengti ta pati marža;

35. ragina vadovaujantis Europos semestru užtikrinti geresnį biudžeto koordinavimą, taip 
pat sąveiką tarp Sąjungos ir valstybių narių ir taip padidinti Europos pridėtinę vertę; 
ragina vadovaujantis Europos semestru taip pat užtikrinti griežtesnį ekonominį valstybių 
narių koordinavimą, gerinti euro zonos ekonominį valdymą ir taip riboti būtinybę 
naudotis Finansų stabilizavimo priemone;

36. nesutinka, kad po 2013 m. Europos stabilumo priemonė būtų taikoma išimtinai pagal 
tarpvalstybinio valdymo principus; pabrėžia, kad tarpvalstybinis valdymo principas 
stokoja demokratinės kontrolės ir atskaitomybės; mano, kad turi būti numatyta Sąjungos 
biudžeto intervencijos į garantijų sistemą galimybė, ir pabrėžia, kad vadovavimasis 
Sąjungos metodu turi pranašumų; mano, kad dėl to gali prireikti koreguoti sprendimą 
dėl nuosavų išteklių;

Žinios augimui ir užimtumui skatinti

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

37. laikosi nuomonės, kad Europoje būtina derinti pastangas norint pasiekti strategijoje 
„Europa 2020“ numatytą tikslą skirti 3 proc. bendro vidaus produkto (BVP) 
moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai ir sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę 
bei „Inovacijų sąjungą“;

38. pabrėžia, kad Sąjungoje būtina didinti, skatinti ir užtikrinti moksliniams tyrimams ir 
technologijų plėtrai būtiną finansavimą, t. y. nuo 2013 m. iš esmės didinti susijusias 
išlaidas, ypač 8-ajai bendrajai mokslinių tyrimų programai; pabrėžia, kad šis lėšų 
didinimas turi būti derinamas su labiau į rezultatus orientuotu, veiksminga veikla 
grindžiamu principu ir su radikaliu finansavimo procedūrų paprastinimu;

39. mano, kad inovacinėms Europos įmonėms reikalinga ne tik subsidijos, bet ir daugiau 
laisvės bei geresnės galimybės gauti finansavimą; todėl atkreipia dėmesį į svarbų 
vaidmenį, kurį turi atlikti EIB, ir ypač mano, kad turėtų būti plėtojami nuolatiniai 
rizikos pasidalijimo produktai, kuriuos EIB siūlo remdamasis Rizikos pasidalijimo 
finansine priemone;

40. pripažįsta vaidmenį, atliekamą Europos naujovių ir technologijų instituto, kuris yra ES 
tvaraus augimo ir konkurencingumo varomoji jėga ir kuris siekia šio tikslo skatindamas 
pasaulyje pirmaujančias naujoves, ir ragina plėsti žinių ir naujovių bendrijas bei 
visapusiškai jas finansuoti; atkreipia dėmesį į Europos mokslinių tyrimų tarybos svarbą 
aprūpinant būsimuosius novatorius pažangiausiomis žiniomis;

Pramonė ir mažos ir vidutinio dydžio įmonės (MVĮ)
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41. primena, kad MVĮ yra svarbiausia ekonominio augimo, konkurencingumo, inovacijų ir 
užimtumo varomoji jėga ir pripažįsta svarbų jų vaidmenį užtikrinant ES ekonomikos 
atsigavimą ir jos pažangą; todėl palankiai vertina tai, kad remiantis strategija 
„Europa 2020“ ypatingas dėmesys skiriamas pramonės politikai, ypač pagal pavyzdinę 
iniciatyvą „Integruota globalizacijos eros pramonės politika“, ir pabrėžia būtinybę 
skatinti su MVĮ susijusius veiksmus įgyvendinant kitas pavyzdines iniciatyvas;

42. ragina įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ didžiausią dėmesį skirti MVĮ ir 
verslininkams; savo ruožtu, ragina remiantis kita DFP labiau remti visas programas ir 
priemones, skirtas MVĮ skatinti, ypač Konkurencingumo ir inovacijų programą; kartu 
pabrėžia būtinybę užtikrinti MVĮ geresnes galimybes naudotis joms būtinomis 
finansavimo priemonėmis ir labiau jas derinti atsižvelgiant į MVĮ reikmes, inter alia, 
išplečiant ir papildant pagal Konkurencingumo ir inovacijų programą numatytas 
garantijų priemones ir pagal Mokslinių tyrimų bendrąją programą numatytą Rizikos 
pasidalijimo finansinę priemonę;

Skaitmeninė darbotvarkė

43. yra įsitikinęs, kad ES turėtų pirmauti kurdama ir taikydama informacines ir ryšio 
technologijas (IRT); pabrėžia būtinybę vystyti vadinamąją penktąją laisvę – laisvą 
turinio ir žinių judėjimą; pabrėžia, kad svarbu sparčiai įgyvendinti Sąjungos 
skaitmeninę darbotvarkę ir toliau dėti pastangas siekiant, kad iki 2020 m. visi piliečiai, 
ypač mažiau išsivysčiusiuose regionuose, galėtų visur naudotis sparčiuoju fiksuotu ir 
mobiliu plačiajuosčiu ryšiu;

Dangus ir kosmosas

44. pabrėžia strateginę stambių šios srities projektų – Europos pasaulinės palydovinės 
navigacijos sistemų („Galileo“ ir Europos geostacionarinio navigacijos tinklo sistemos 
(EGNOS)), Pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėsenos programos ir iniciatyvos 
„Bendras Europos dangus“ – svarbą; pažymi, kad atsižvelgiant į tai, kad šie projektai 
ilgai įgyvendinami, ir į jiems jau skirtas kapitalo investicijas, konkrečiais finansų 
planavimo laikotarpiais būtina nustatyti pakankamus nuoseklius įsipareigojimus;

Tinkami ateities darbuotojo įgūdžiai

45. pažymi, kad svarbu pakankamai finansuoti švietimo, judumo ir mokymosi visą 
gyvenimą programas, kadangi taip būtų svariai prisidėta prie kovos su nedarbu ir prie 
svarbiausio strategijos „Europa 2020“ tikslo, t. y. užtikrinti, kad užimtumas siektų 
75 proc.;

46. laikosi nuomonės, kad imantis pavyzdinės iniciatyvos skatinti naujus įgūdžius ir kurti 
naujas darbo vietas būtų galima daugiau dėmesio skirti jaunimui, anksti mokyklą 
paliekantiems mokiniams, vyresnio amžiaus žmonėms, socialiai remtiniems ir 
neįgaliems asmenims bei migrantams; pabrėžia, kad iš Europos socialinio fondo (ESF) 
turėtų būti skirta išteklių priemonėms, skirtoms gerinti prieigai prie darbo rinkos, kovoti 
su nedarbu ir socialine atskirtimi;

Tvarus vystymasis
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Bendroji žemės ūkio politika

47. pakartoja, kad įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) turėtų būti siekiama 
sėkmingai įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir kad remiantis abiem BŽŪP ramsčiais 
galima vertingai prisidėti prie šio siekio ir jį papildyti; pabrėžia, kad BŽŪP įtvirtinta 
Lisabonos sutartyje, kuria remiantis apibrėžiami jos tikslai ir uždaviniai;

48. pabrėžia, kad BŽŪP atlieka daugiafunkcinį vaidmenį, nes jos pagrindu kuriami įvairūs 
ne tik su žemės ūkio rinkomis susiję viešieji produktai, pvz., visoje Europoje saugant 
produkcijai skirtą ūkinės paskirties žemę užtikrinama Sąjungos maisto sauga, 
formuojama kraštovaizdžio įvairovė, skatinama biologinė įvairovė ir gyvūnų gerovė ir 
kovojama su gyventojų skaičiaus mažėjimu kaime;

49. ragina Komisiją teikti pasiūlymus dėl BŽŪP reformos, kuriais remiantis būtų siekiama 
veiksmingiau ir naudingiau skirstyti ir naudoti BŽŪP skirtą biudžetą, inter alia, 
teisingiau paskirstant tiesioginius mokėjimus: šio tikslo turėtų būti siekiama stiprinant 
viešųjų produktų, kurių tikisi visuomenė, gamybos reikalavimus ir tikslingiau skirstant 
mokėjimus siekiant užtikrinti geriausią viešųjų lėšų grąžą;

50. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į uždavinių ir tikslų, kuriuos įgyvendinti raginama vykdant 
BŽŪP, įvairovę, per kitą finansinio programavimo laikotarpį turėtų būti bent išsaugotos 
2013 m. biudžetiniais metais BŽŪP skirtos sumos;

51. siekdamas, kad būtų stiprinamas teritorinis požiūris, ragina labiau koordinuoti Europos 
žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) ir 
kitus sanglaudos ir struktūrinius fondus; ragina Komisiją įvertinti, kokiu mastu galėtų 
būti užtikrinta geresnė pagal EŽŪFKP ir pagal kitas susijusias priemones vykdomos su 
žemės ūkiu nesusijusios veiklos finansavimo sąveika;

Žvejyba

52. pažymi, kad ypač pakrančių, salų ir atokiuose regionuose žvejybos sektorius ir jo veikla 
dažnai yra vienintelis pragyvenimo ir užimtumo šaltinis; mano, kad norint pasiekti savo 
vidutinės trukmės ir ilgalaikį tikslą užtikrinti stabilų ir tvarų žvejybos sektorių ir 
paskatinti savo žvejybos išteklių atkūrimą bei atsižvelgti į socialinius aspektus, 
susijusius su būtinu žvejybinės veiklos ribojimu, po 2013 m. bendrajai žvejybos 
politikai (BŽP) bus reikalingi adekvatūs finansiniai ištekliai; pabrėžia, kad būtina 
nukreipti paramą tvaresnei žvejybos praktikai, ir mano, kad išlaidos, susijusios su 
ekonomikos įvairinimu regionuose, kur žuvininkystė nyksta, ir su kontrolės 
koordinavimu, per kitą DFP laikotarpį didės;

Klimato kaita ir išteklių veiksmingumas

53. pabrėžia, kad Sąjunga turėtų vadovauti perėjimui prie tvarios ekonomikos ir skatinti 
visuomenę užtikrinti mažesnę taršą anglies junginiais – taip Europos pramonė būtų 
nuolat konkurencinga ir būtų užtikrinta švari ir sveikatai nekenksminga gyvenamoji 
aplinka; pabrėžia, kad tai turėtų būti pasiekta, inter alia, vartojant mažiau energijos, 
decentralizuojant energijos tiekimą, naudojant daugiau energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių ir užtikrinant ekosistemų atkūrimą;
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54. pabrėžia būtinybę visose susijusiose politikos srityse, įskaitant išorės santykių politiką, 
vadovautis horizontaliu požiūriu, t. y. derinti kovos su klimato kaita priemones ir 
mažinti taršą šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis; yra įsitikinęs, kad teisėkūra ir ES 
išlaidos taikomi reikalavimai yra esminiai veiksniai siekiant strategijoje „Europa 2020“ 
išdėstytų šios srities tikslų; savo ruožtu, mano, kad kovos su klimato kaita veiksmai 
turėtų būti įtraukti į visus susijusius išlaidų skirsnius;

55. laikosi nuomonės, kad vienas iš svarbiausių strategijos „Europa 2020“ tikslų – spręsti su 
tvarumu susijusias problemas, t. y. nustatyti aplinkos apsaugos kriterijus ir skatinti 
išteklių ir energijos veiksmingumą siekiant kovoti su klimato kaita;

56. todėl pritaria Komisijos atliktoje biudžeto peržiūroje pateiktam pasiūlymui įtraukti 
įpareigojimą skaidriai nurodyti, ar vykdant sektorių programas buvo skatinama siekti 
strategijoje „Europa 2020“ išdėstytų su klimatu ir energija susijusių „20–20–20“ tikslų, 
taip pat ar buvo prisidėta prie pavyzdinės iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti 
Europa“ siekių;

Energija

57. yra įsitikinęs, kad kitoje DFP turėtų būti padidinta energetikai skirta dalis; yra įsitikinęs, 
kad svarbiausi prioritetai turėtų būti naujos ir atsinaujinančios energijos technologijos, 
energijos veiksmingumo ir energijos taupymo politika; ragina Komisiją parengti 
konkrečias gaires ir užtikrinti, kad būtų siekiama patvirtintų tikslų, taip pat kad tai būtų 
galima stebėti politikos koordinavimo Europos semestro pagrindu;

58. pabrėžia, kad būtina didinti mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir parodomosios 
veiklos energetikos srityje finansavimą ir užtikrinti visiems prieinamos ekologiškos 
energijos vystymą; atkreipia dėmesį į tai, kad nepakanka lėšų jau patvirtintam 
Strateginiam energetikos technologijų (SET) planui ir ragina vykdant kitą DFP jį 
visapusiškai įgyvendinti;

Europos jungtys

Transeuropiniai energijos tinklai

59. pabrėžia, kad reikia skubiai modernizuoti ir atnaujinti Europos energetikos 
infrastruktūrą, kurti pažangiuosius tinklus ir juos jungti, nes tai būtina norint įgyvendinti 
vidaus energetikos rinką, skatinti saugų tiekimą ir pasiekti energetikos ir klimato tikslus; 
laikosi nuomonės, kad šioje srityje būtinos didelės maždaug 1000 mlrd. eurų 
investicijos; atkreipia dėmesį į būtinybę užtikrinti didesnį Europos finansavimo poveikį 
ir į galimybę finansuoti svarbiausius prioritetinius Europos energetikos infrastruktūros 
projektus remiantis inovacinėmis finansų priemonėmis;

Transeuropiniai transporto tinklai

60. yra įsitikinęs, kad transeuropiniai transporto tinklai (TEN-T) užtikrina svarbią Europos 
pridėtinę vertę, kadangi su jų pagalba šalinamos kliūtys ir užtikrinama tarpvalstybinės 
infrastruktūros veikla, į kurią valstybės narės vienos neinvestuotų; todėl mano, kad 
TEN-T turėtų būti vienas iš svarbiausių kitos DFP prioritetų;
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61. mano, kad TEN-T būtina skirti daugiau lėšų, taip pat labiau koordinuoti TEN-T jau 
skirtas lėšas ir transporto projektų sanglaudos finansavimą; mano, kad sanglaudos fondo 
lėšos turėtų būti naudojamos atsižvelgiant į bendruosius Europos transporto politikos 
principus;

62. ragina Komisiją ypač atsižvelgti į būtinybę pereiti prie krovinių ir keleivių srautų 
aptarnavimo naudojantis tvaresniu transportu ir užtikrinti veiksmingą įvairių transporto 
rūšių naudojimą; mano, kad atėjus laikui persvarstyti TEN-T gaires svarbu spręsti 
nacionalinių geležinkelio sistemų savitarpio suderinamumo klausimą ir, siekiant 
užtikrinti, kad būtų išties vykdoma bendra Europos geležinkelių politika, ES lėšos turėtų 
būti skiriamos vadovaujantis nustatytais reikalavimais;

Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti

63. pabrėžia, kad Europos pridėtinė vertė vykdant sanglaudos politiką – neginčijama, 
kadangi sanglauda – tai puikiai parengta priemonė augimui ir užimtumui užtikrinti, be 
to dešimtmečiais tai buvo viena svarbiausių, matomiausių ir sėkmingiausių Sąjungos 
politikos sričių; tačiau pažymi, kad įgyvendinant šiuolaikinę sanglaudos politiką turi 
būti įvykdyta keletas struktūrinių reformų atsižvelgta į naujus uždavinius, su kuriais 
susiduria Sąjunga, ir skatinama sąveika su kitų sričių politika bei įgyvendinamomis 
priemonėmis;

64. pabrėžia, kad sanglaudos politika ypač svarbi siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų, 
ir laikosi nuomonės, kad tvirta savarankiška sanglaudos politika yra sėkmingo šios 
strategijos įgyvendinimo prielaida; pabrėžia, kad vykdant horizontalaus pobūdžio 
sanglaudos politiką labai prisidedama prie visų trijų strategijos „Europa 2020“ 
prioritetų, t. y. pažangaus, tvaraus ir visaapimančio augimo, įgyvendinimo;

65. pabrėžia, kad sėkmingas ir ryžtingas sanglaudos politikos įgyvendinimas reikalauja 
adekvataus finansavimo, kuris neturėtų būti mažesnis negu numatytas dabartiniu 
finansinio programavimo laikotarpiu; todėl pakartoja savo kategorišką reikalavimą 
užtikrinti, kad rengiant kitą DFP neišleistos sanglaudos lėšos ar lėšos, kurių buvo 
nuspręsta nebenaudoti, būtų ne grąžintos valstybėms narėms, o liktų sanglaudos 
politikai skirtame biudžete;

66. ragina Komisiją parengti konkrečius pasiūlymus, kuriais remiantis skiriant sanglaudos 
finansavimą didesnis dėmesys teminiu požiūriu būtų sutelktas į strategijos 
„Europa 2020“ prioritetus, ir mano, kad turėtų būti taikoma ne dabartinė vadovavimosi 
gairėmis, o labiau į rezultatus orientuota sistema; todėl teigiamai vertina Komisijos 
ketinimą tartis su kiekviena valstybe nare ar regionu dėl specifinių nustatytų tikslų 
siekio sąlygų ir reikalavimų vadovaujantis vystymosi ir investicijų partnerysčių 
sutartimis ir veiklos programomis;

67. mano, kad itin svarbu kuo veiksmingiau ir naudingiau naudoti išteklius, gerinti 
koordinavimą ir skatinti didesnę ERPF, ESF, Sanglaudos fondo, EŽŪFKP ir Europos 
žuvininkystės fondo (EŽF) sąveiką; kartu yra įsitikinęs, kad bendros strateginės 
programos, pagal kurią būtų nustatyti bendri visų šių fondų investicijų prioritetai, 
sukūrimas yra svarbus žingsnis šia linkme; yra įsitikinęs, kad ESF turi likti neatskiriamu 
sanglaudos politikos komponentu;
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68. yra įsitikinęs, kad svarbų vaidmenį skatinant regionų vystymąsi gali atlikti miestai, 
kurie gali prisidėti prie kovos su ekonominiais ir socialiniais skirtumais; taip pat 
pabrėžia būtinybę gilinantis į sanglaudos politikos miesto aspektą vadovautis 
griežtesniais ir konkretesniais principais;

69. primena, kad vienas iš labiausiai kritikuojamų sanglaudos politikos aspektų yra jos 
sudėtingos taisyklės; primygtinai tvirtina, kad svarbu paprastinti šios politikos taisykles 
ir procedūras, vengti sudėtingų sprendimų ir mažinti administracinę naštą, taip pat 
skaidriau ir veiksmingiau skirstyti išteklius miestams, savivaldybėms ir regionams;
pabrėžia, kad, vadovaujantis proporcingumo principu, patikra neturėtų būti atliekama 
dažniau negu būtina atsižvelgiant į tai, ar esama pažeidimų rizikos;

70. pabrėžia, kad vykdant sanglaudos politiką būtina vadovautis labiau į rezultatus 
orientuotu požiūriu, ir ragina gerinti jos įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo sistemas; 
laikosi nuomonės, kad konkrečių ir apskaičiavimais pagrįstų rezultatų rodiklių 
parengimas turėtų būti vertinamas kaip faktinės pažangos, padarytos siekiant nustatytų 
tikslų, įvertinimo prielaida; palankiai vertina Komisijos pasiūlymus atlikti kiekvienos 
veiklos programos ex ante, poveikio ir įgyvendinimo vertinimą;

71. įspėja, kad sanglaudos lėšos neturėtų būti skiriamos atsižvelgiant į makroekonominius 
reikalavimus, siejamus su Stabilumo ir augimo paktu, kadangi tai prieštarautų patiems 
sanglaudos politikai keliamiems tikslams;

72. reiškia ypatingą susirūpinimą dėl lėtos veiklos programų pradžios prasidedant 
kiekvienam programavimo laikotarpiui, nes, be kita ko, tai sutapdavo su ankstesnių 
programų užbaigimo laikotarpiu; atkreipia dėmesį į tai, kad ši problema turi būti 
sprendžiama laiku – atsižvelgiant į šį vėlavimą lemiančius veiksnius;

73. ragina vietos ir regionų valdžios institucijas kaip galima labiau išnaudoti inovacines 
finansų priemones;

Pilietybė

Europos kultūros ir įvairovės puoselėjimas

74. pabrėžia, kad Sąjungos pilietybės skatinimas turi tiesioginės įtakos kasdieniam 
europiečių gyvenimui ir kad taip prisidedama prie geresnio galimybių, kurios 
sudaromos Sąjungai įgyvendinant savo politiką, išmanymo;

75. pažymi, kad didžiausias prioritetas – su jaunimu ir kultūra susijusi politika, ypač 
įgyvendinant strategiją „Europa 2020“; primygtinai pabrėžia, kad šių politikos sričių 
potencialas gali būti visapusiškai realizuotas tik joms užtikrinus pakankamą 
finansavimą;

Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė

76. pažymi, kad Sąjungos ekonominis, kultūrinis ir socialinis augimas galimas tik 
užtikrinus stabilią, teisėtą ir saugią aplinką bei pilietines teises; savo ruožtu, mano, kad 
veiksminga vidaus reikalų politika yra ekonominio atsigavimo prielaida ir esminė dalis 
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platesnio politinio ir strateginio konteksto; pabrėžia, kad vidaus reikalų politika svarbi 
Sąjungos išorės aspektui;

77. pabrėžia, kad sprendžiant itin svarbius imigracijos ir prieglobsčio, taip pat Sąjungos 
išorės sienų kontrolės klausimus turi būti vadovaujamasi integruotu požiūriu: turi būti 
užtikrintas pakankamas finansavimas ir visų valstybių narių savitarpio solidarumas;

78. pažymi, kad laisvės, saugumo ir teisingumo erdvei Sąjungos biudžete numatytas 
sąlyginai nedidelis finansavimas, ir pabrėžia, kad būsimojoje DFP šiai politikos sričiai 
turi būti skirtas tinkamas ir objektyviai pagrįstas finansavimas, kad Sąjunga galėtų 
vykdyti savo veiklą, ypač susijusią su naujais uždaviniais, kurie apibrėžti Stokholmo 
programoje ir Lisabonos sutartyje;

Europa pasaulyje

79. pakartoja savo didelį susirūpinimą dėl nuolat nepakankamai finansuojamos Sąjungos 
užsienio reikalų politikos ir ypač dėl to, kad ją įgyvendinant susiduriama su itin 
didelėmis lankstumo problemomis, kurias lemia tai, kad užsienio įvykių neįmanoma 
nuspėti, taip pat dėl tarptautinių krizių ir nepaprastųjų situacijų kartojimosi; taip pat 
pabrėžia būtinybę užpildyti spragas, susijusias su užsienio politikos ambicijomis ir jos 
ištekliais, t. y. užtikrinti adekvačius finansinius išteklius ir veiksmingus lankstumo 
mechanizmus, kad reaguodama į pasaulinius iššūkius ir nenumatytus įvykius Sąjunga 
galėtų imtis atsakomųjų priemonių; pakartoja savo raginimą užtikrinti, kad poveikis 
biudžetui, kurį lemia bet kokie nauji Sąjungos įsipareigojimai ir užduotys, būtų 
papildomai skaičiuojamas šalia suplanuotų išlaidų – taip nebūtų rizikuojama esamais 
prioritetais;

80. atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjungos bendra finansinė pagalba neatitinka jos dažnai 
ribotos įtakos per atitinkamas derybas ir pabrėžia būtinybę skatinti Sąjungos politinį 
vaidmenį ir įtaką tarptautinėse institucijose ir forumuose;

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT)

81. pažymi, kad šiuo etapu EIVT dar tik kuriama; pabrėžia, kad, remiantis 2010 m. 
liepos 20 d. Tarybos sprendimu, „[s]teigiant EIVT turėtų būti vadovaujamasi 
ekonominio efektyvumo principu siekiant, kad tai neturėtų įtakos biudžetui“1; 
atitinkamai pabrėžia, jog būtina, kad naujoji tarnyba visapusiškai įsigilintų, kaip telkiant 
išteklius Sąjungos lygmeniu ir sąveikaujant valstybėms narėms būtų galima užtikrinti 
didesnį veiksmingumą ir parodyti tikrąją Sąjungos diplomatijos pridėtinę vertę;

Skurdo mažinimas

82. primena, kad iki 2015 m. turi būti pasiekta Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT) ir 
kolektyvinis tikslas užtikrinti, kad oficiali pagalba vystymuisi (OPV) per kitą DFP 
laikotarpį sudarytų 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų; kartu pabrėžia, kad Sąjunga, 
norėdama įvykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus vystymuisi, turi užtikrinti tinkamą 

                                               
1 2010 m. liepos 20 d. Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų struktūra ir 
veikimas.
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bendrą pagalbos vystymuisi lygį ir finansavimą;

83. dar kartą ragina sudaryti Europos vystymosi fondo (EPF) biudžetą, tačiau primygtinai 
tvirtina, kad įtraukus EPF į ES biudžetą neturi apskritai sumažėti vystymuisi skirtas 
finansavimas ir kad turi būti užtikrintas nuspėjamumas;

Sąjungos vertybių ir interesų sklaida pasaulyje

84. pabrėžia, kad ES užsienio politika turėtų būti grindžiama pagrindiniais Sąjungos 
principais ir vertybėmis, t. y. demokratija, pagarba žmogaus teisėms ir įstatymo 
viršenybe; pakartoja būtinybę užtikrinti, kad Sąjunga disponuotų reikiamomis ir 
specialiai parengtomis šių vertybių skatinimo pasaulyje priemonėmis;

85. mano, kad Sąjungos užsienio reikalų darbotvarkės prioritetas toliau turėtų būti teikiamas 
siekiui kurti artimus ir veiksmingus santykius su kaimyninėmis šalimis; pabrėžia, kad, 
jeigu Sąjunga nori išspręsti svarbiausius – perėjimo prie demokratijos ir konsolidacijos, 
gero valdymo, žmogaus teisių – uždavinius ir pateisinti lūkesčius, susijusius su jos 
moraliniais įsipareigojimais kaimynėms, būtina didinti finansinius įsipareigojimus;

86. pabrėžia, kad Sąjunga turi sparčiai derinti savo politiką atsižvelgdama į kylančias 
pasaulio valstybes ir vystyti naują strateginę partnerystę su jomis; todėl teigiamai 
vertina Komisijos pasiūlymą dėl pramoninėms šalims skirtos priemonės („ICI+“) ir 
pabrėžia, kad bendras naujosios priemonės tikslas turėtų būti mažinti šioms šalims 
skiriamą OPV siekiant plėtoti kitokią abišaliu požiūriu svarbią veiklą;

Atsakomosios priemonės kilus krizei

87. pakartoja, kad krizių prevencija ir valdymas yra svarbūs ES prioritetai; todėl pabrėžia 
būtinybę užtikrinti, kad būtų sukurtos atitinkamos veiksmingos ir adekvačiai 
finansuojamos priemonės; laikosi nuomonės, kad dabartinė Stabilumo priemonė ir 
toliau lieka svarbi Sąjungai norint nedelsiant reaguoti į krizę, tačiau daugiau dėmesio 
turėtų būti skirta ilgalaikiams prevenciniams veiksmams, pvz., rengiant geografines 
programas, pagal kurias būtų galima imtis optimalesnių veiksmų;

88. yra įsitikinęs, kad humanitarinė pagalba atlieka esminį vaidmenį ES išorės santykių 
srityje; pabrėžia būtinybę užtikrinti tinkamus biudžeto išteklius Humanitarinės pagalbos 
priemonei ir Skubios pagalbos rezervui;

Administravimas

89. laikosi nuomonės, kad Sąjungos ir nacionalinio lygmens aukštos kokybės viešasis 
administravimas – esminis elementas siekiant strateginių tikslų, nustatytų remiantis 
strategija „Europa 2020“; ragina Komisiją pateikti aiškią administracinių išlaidų po 
2013 m. analizę tinkamai atsižvelgiant į pastangas konsoliduoti viešuosius finansus, į 
naujus Lisabonos sutartyje Sąjungai numatytus uždavinius ir kompetencijos sritis ir į 
veiksmingumą, kurį ketinama užsitikrinti optimaliai panaudojus žmogiškuosius 
išteklius, ypač juos perkėlus;

IV dalis. Finansinės programos organizavimas ir struktūra
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Prioritetus atspindinti struktūra

90. mano, kad kitos DFP struktūra turėtų būti realistiška, remiantis ja turėtų būti skatinamas 
planavimo tęstinumas ir vengiama dabartinei DFP būdingų trūkumų; todėl primygtinai 
pabrėžia, kad būtina vengti nemotyvuotų radikalių pokyčių ir konsoliduoti bei gerinti 
esamą struktūrą;

91. pakartoja, kad strategija „Europa 2020“ turėtų būti kitos DFP politinis orientyras; todėl 
mano, kad struktūroje turėtų būti atspindėti strategijos „Europa 2020“ pažangumo, 
tvarumo ir visaapimančio augimo aspektai ir skatinamas jų politinis matomumas; savo 
ruožtu, siūlo remiantis viena išlaidų kategorija grupuoti visas su strategija 
„Europa 2020“ susijusias politikos sritis;

92. vis dėlto suvokia, kad išlaidos turi būti planuojamos tvarkingai ir kad sukurta stabili 
svarbiausių išlaidų politikos sričių finansinio planavimo programa; todėl siūlo remiantis 
išlaidų kategorija „Europa 2020“ sukurti tris susijusių politikos sričių subkategorijas, 
kuriomis remiantis šios politikos sritys būtų geriau koordinuojamos ir užtikrinta geresnė 
jų tarpusavio sąveika; taigi siūlo sukurti subkategoriją, kuriai būtų priskirtos su žiniomis 
susijusias politikos sritys; antroji subkategorija aprėptų tvarumo ir su išteklių 
veiksmingumu susijusią politiką, o trečioji būtų skirta sanglaudos politikai ir atspindėtų 
jos horizontalų pobūdį bei jos indėlį siekiant visų pagal strategiją „Europa 2020“ 
numatytų tikslų;

93. mano, kad atsižvelgiant į tai, kad strategija „Europa 2020“ – integruoto pobūdžio, ir 
siekiant užtikrinti, kad biudžeto priemonės būtų tinkamai suderintos atsižvelgiant į 
pažangų strategijos vystymą, itin svarbu užtikrinti, kad šiai strategijai skirtos 
subkategorijos būtų taikomos lanksčiau;

94. primena apie sunkumus, kurių kyla vienai smulkiai subkategorijai priskiriant keletą 
nedidelių programų; todėl siūlo 2007–2013 m. DFP subkategorijas 3a (pilietybė) ir 3b 
(laisvės, saugumo ir teisingumo politika) sujungti į vieną kategoriją;

95. mano, kad, siekiant užtikrinti ryšį su galima ES biudžeto intervencija į Europos 
stabilumo priemonę po 2013 m., turėtų būti įtraukta nauja kategorija „Finansų 
valdymas“; yra tvirtai įsitikinęs, kad nepakanka vadovautis išimtinai tarpvyriausybiniu 
principu, nes tai gali kelti grėsmę kolektyvinio solidarumo principui;

96. ragina išsaugoti išorės politikai skirtą kategoriją;

97. ragina išsaugoti administravimui skirtą kategoriją;

98. todėl siūlo tokią kitos DFP struktūrą:

1. Pažangus, tvarus ir visaapimantis augimas („Europa 2020“)
1a. Žinios augimui ir užimtumui skatinti
Įtraukiama mokslinių tyrimų ir inovacijų, švietimo ir mokymosi visą 
gyvenimą, vidaus rinkos ir socialinę politika.
1b. Tvarus vystymasis
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Įtraukiama žemės ūkio, žuvininkystės, aplinkos apsaugos, kovos su klimato 
kaita, energetikos ir transporto politika.
1c. Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti
Įtraukiama (ekonominės, socialinės ir teritorinės) sanglaudos politika.

2. Pilietybė
Įtraukiama kultūros, jaunimo, komunikacijos ir laisvės, saugumo ir teisingumo
politika.

3. Europa pasaulyje
Įtraukiama išorės veiksmų, kaimynystės ir vystymosi politika.

4. Finansų valdymas
Įtraukiama sąsaja su Europos stabilumo priemone.

5. Administracinės išlaidos

Prisitaikymas prie kintančių aplinkybių: lankstumas

99. pakartoja savo poziciją, išdėstytą 2009 m. kovo 25 d. rezoliucijoje dėl 2007–2013 m. 
finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros1, t. y. kad didesnis lankstumas 
imantis veiksmų pagal tam tikrą kategoriją ar keletą iš jų absoliučiai būtinas norint, kad 
Sąjungos veiklos pajėgumų pakaktų ne tik naujoms problemoms spręsti, bet ir 
sprendimų priėmimo procesui institucijose paskatinti;

Laikotarpio vidurio peržiūra

100. pabrėžia laikotarpio vidurio peržiūros būtinybę, kad būtų galima atlikti formalią analizę 
ir kritiškai įvertinti, kaip įgyvendinama DFP; pabrėžia, kad ateityje laikotarpio vidurio 
peržiūra turėtų būti į DFP reglamentą įtrauktas teisiškai įpareigojantis reikalavimas ir 
numatyta speciali procedūra, kurią įgyvendinant būtų užtikrintas visapusiškas 
Parlamento – teisėkūros ir biudžeto institucijos – dalyvavimas; pabrėžia, kad, jeigu 
atlikus peržiūrą nustatomos netinkamos likusio laikotarpio viršutinės ribos, turėtų būti 
užtikrinta reali galimybė jas persvarstyti;

Viršutinių ribų persvarstymas

101. primygtinai ragina užtikrinti, kad lankstumo laipsnis, užtikrintas taikant persvarstymo 
priemonę, priklausytų nuo jo taikymo procedūros, ir pažymi, kad Taryba apskritai 
nelinkusi jo taikyti; mano, kad, jeigu išlaidų viršutinių ribų koregavimas lieka realiai 
įmanomas, itin svarbu užtikrinti, kad planuojant būsimąją persvarstymo priemonę būtų 
numatyta supaprastinta pakeitimų, grindžiamų patvirtinta ribine verte, procedūra; be to, 
ragina išsaugoti galimybę padidinti bendrą DFP viršutinę ribą užtikrinant pakankamą 
maržą ir lankstumą žemiau viršutinės ribos;

102. pabrėžia, kad kiekvienai kategorijai svarbu užtikrinti pakankamą rezervą; su 
susidomėjimu atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą nustatyti fiksuotą maržos 

                                               
1 OL C 117 E, 2010 5 6, p. 95.
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procentinę dalį; tačiau mano, kad remiantis šia galimybe didesnis lankstumas galėtų būti 
užtikrintas tik jeigu ateityje būtų nustatytos pakankamai aukštos viršutinės ribos ir būtų 
užtikrinta papildoma veiksmų laisvė;

103. pažymi, kad visais įmanomais būdais turėtų būti skatinamas lankstumas žemiau 
viršutinės ribos ir palankiai vertina Komisijos pasiūlymus, pateiktus persvarstant 
biudžetą, t. y.:

- dėl perskirstymo lankstumo konkrečiais metais perkeliant lėšas iš vienos 
kategorijos į kitą vadovaujantis konkrečia ribine verte,

- dėl galimybė iš vienų metų į kitus perkelti nepanaudotas maržas, vėlgi 
vadovaujantis patvirtinta ribine verte,

- dėl galimybės paankstinti ar pavėlinti pagal tam tikros kategorijos daugiametę 
programą numatytas išlaidas siekiant užtikrinti, kad būtų galima imtis 
anticiklinių veiksmų ir veiksmingų atsakomųjų priemonių kilus didelei krizei;

tačiau primygtinai pabrėžia, kad šie pasiūlymai turi būti papildyti užtikrinant didesnį 
lankstumą tarp subkategorijų;

104. pakartoja, kad sprendimų priėmimo procesas turi būti planuojamas taip, kad būtų galima 
veiksmingai panaudoti šias priemones;

Lankstumo priemonės

105. mano, kad gyvybiškai svarbu išsaugoti ir gerinti dabartinę lankstumo priemonių 
sistemą, kurią sudaro Lankstumo priemonė, Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
fondas, Europos Sąjungos solidarumo fondas ir Neatidėliotinos pagalbos rezervas ir 
kurią galima panaudoti ad hoc pagrindu, t. y. toliau paprastinti minėtųjų priemonių 
naudojimo tvarką ir rengti joms pakankamas finansavimo programas, taip pat numatyti 
ateityje sukurti naują priemonę; pabrėžia, kad šie papildomi finansavimo ištekliai turi 
būti telkiami taikant Bendrijos metodą;

106. yra įsitikinęs, kad užtikrinant papildomą lankstumą itin svarbų vaidmenį atliko 
Lankstumo priemonė, kuri iš visų lankstumo priemonių buvo taikoma labiausiai; siūlo 
gerokai padidinti pradinę Lankstumo priemonei skirtą sumą ir vėliau kasmet ją didinti 
DFP laikotarpiu ir išsaugoti galimybę perkelti dalį nepanaudotų metinių lėšų iki metų, 
kurie būtų apskaičiuojami pagal formulę „n+2“;

107. pažymi, kad pastaraisiais metais nepakako lėšų, reikalingų skubiai spręsti problemoms, 
susijusioms su gamtinėmis ir humanitarinėmis katastrofomis; todėl ragina iš esmės 
padidinti Neatidėliotinos pagalbos rezervui skirtą finansavimą ir numatyti galimybę 
daugiamečiu pagrindu telkti priemonei reikalingas lėšas;

DFP trukmė

108. pabrėžia, kad priimant sprendimą dėl kitos DFP trukmės pasirinkimo, viena vertus, 
tinkamas dėmesys turėtų būti skirtas poveikiui, kurį ji darys programavimo ciklams ir 
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atskirų sričių politikos įgyvendinimui, ir, antra vertus, lankstumo ir persvarstymo 
priemonių adekvatumui, kad būtų užtikrinta tinkama stabilumo, nuspėjamumo vidutinės 
trukmės laikotarpiu ir lankstumo pusiausvyra;

109. primena, kad dėl priežasčių, susijusių su demokratine atskaitomybe ir atsakomybe, 
siekia kaip galima labiau suderinti DFP trukmę ir institucijų politinių ciklų trukmę; 
tačiau pabrėžia, kad penkerių metų ciklas gali būti pernelyg trumpas politikos sritims, 
kurioms būtinas ilgesnis programavimo laikotarpis (t. y. sanglaudos, žemės ūkio, TEN 
politikai), ir kad jis neatitiktų šių politikos sričių programavimo ir įgyvendinimo 
trukmės ciklo reikalavimų;

110. pažymi, kad taikant dešimtmetę DFP, kaip biudžeto peržiūroje pasiūlė Komisija, galėtų 
būti iš esmės užtikrintas finansų programavimo laikotarpio stabilumas ir nuspėjamumas, 
tačiau, kadangi bendros viršutinės ribos ir esminės teisinės priemonės būtų nustatytos 
dešimčiai metų, DFP taptų mažiau lanksti ir ją taikant būtų be galo sunku taikytis prie 
naujų situacijų; todėl mano, kad dešimties metų ciklas galėtų būti numatytas tik jeigu su 
Taryba būtų pasiektas ir į DFP reglamentą įtrauktas susitarimas dėl maksimalaus 
lankstumo lygio, kuris būtų susietas su ilgesniu laikotarpiu;

111. laikosi nuomonės, kad turėtų būti pasirinkta 2020 m. sudaryta naujoji septynmetė DFP, 
kadangi ją taikant būtų užtikrintas programų tęstinumas ilgesniu laikotarpiu ir kartu 
daugiau stabilumo, be to, būtų aiški sąsaja su strategija „Europa 2020“; tačiau pažymi, 
kad ši galimybė priklauso nuo to, ar bus nustatytos pakankamos bendrosios viršutinės 
ribos, taip pat ar taikant programą ir kitose srityse bus užtikrintas adekvatus ir ištekliais 
patikimai pagrįstas lankstumas, kad būtų išvengta problemų, su kuriomis susidurta 
2007–2013 m. laikotarpiu;

V dalis: Ambicijų ir išteklių derinimas: išlaidų ir ES finansavimo reformos ryšys

Pakankami biudžeto ištekliai

112. tvirtai laikosi nuomonės, kad ES biudžeto įšaldymas, kurio reikalauja keletas valstybių 
narių, neturėtų būti laikomas ekonomišku sprendimu, kadangi taip būtų pakenkta 
patvirtintų Sąjungos tikslų siekiui ir dėl to atskiros valstybės narės ne taip veiksmingai 
planuotų savo išlaidas;

113. pakartoja, kad DFP po 2013 m. nenumačius pakankamų papildomų išteklių Sąjunga 
negalės įgyvendinti esamų politikos prioritetų, ypač susijusių su strategija 
„Europa 2020“, Lisabonos sutartyje numatytų naujų uždavinių, ką jau kalbėti vien apie 
galimybę imtis atsakomųjų priemonių kilus nenumatytam atvejui;

114. mano, kad Tarybos vienbalsiai nustatyta nuosavų išteklių viršutinė riba – 1,23 proc. 
valstybių narių visų bendrųjų nacionalinių pajamų – užtikrina pakankamą veiksmų 
laisvę biudžeto srityje, kad būtų galima spręsti minėtąsias problemas ir atitinkamai 
nustatyti būsimosios DFP viršutines ribas;

Pakankama, paprastesnė ir teisingesnė finansavimo sistema

115. primena, kad remiantis Lisabonos sutartimi, „[n]eatmetant kitų įplaukų, visas biudžetas 
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finansuojamas nuosavais ištekliais“; pabrėžia, kad dėl to, kaip nuosavų išteklių sistema 
vystėsi laipsniškai pakeisdama nuosavus išteklius nacionaliniais įnašais, neproporcingai 
didelis dėmesys skiriamas gryniesiems valstybių narių likučiams ir nepakankamai 
atsižvelgiama į bendrąjį Europos interesą; pabrėžia būtinybę reformuoti pajamų sistemą 
siekiant laipsnišką ją iš naujo suderinti atsižvelgiant į Sutarties siekius;

116. mano, kad pagrindinis reformos tikslas – sukurti teisingesnę, skaidresnę ir paprastesnę 
sistemą; pabrėžia, kad laipsniškas šiuo metu galiojančių išimčių ir korekcijos priemonių 
atsisakymas ir vienerių ar keleto išimtinai nuosavų išteklių įvedimas – privalomi 
veiksmai, kuriuos Sąjunga turi žengti siekdama šio tikslo; laikosi nuomonės, kad 
ilgalaikis Sąjungos tikslas turėtų būti tiesioginis nuosavų išteklių rinkimas ir 
savarankiškesnės ir skaidresnės finansavimo sistemos sukūrimas;

117. pabrėžia, kad nuosavų išteklių sistemos restruktūrizavimas susijęs ne su ES biudžeto 
dydžiu, o su siekiu rasti veiksmingesnį išteklių derinį siekiant finansuoti ES patvirtintas 
politikos sritis ir tikslų siekį; yra įsitikinęs, kad taikant naująją sistemą piliečiams neturi 
padidėti mokesčių našta ir kad bus mažinama našta nacionaliniams iždams;

118. atkreipia dėmesį į naujųjų išteklių, kuriuos Komisija siūlo savo komunikate dėl biudžeto 
peržiūros, potencialą; laukia šių galimybių poveikio analizės, kurią atlikus turėtų būti 
įvertinti ir atitinkami rinkimo mechanizmai, išvadų atsižvelgdamas į tai, kad 2011 m. 
liepos 1 d. Komisija ketina pristatyti teisėkūros pasiūlymą;

VI dalis. Sklandaus ir veiksmingo tarpinstitucinių derybų proceso link

119. primena, kad, remiantis Lisabonos sutartimi, prieš Tarybai vienbalsiai patvirtinant DFP, 
privaloma gauti Parlamentą sudarančių narių daugumos pritarimą;

120. atkreipia dėmesį į griežtą Parlamentui ir Tarybai taikomą daugumos balsuojant 
reikalavimą ir pažymi, kad svarbu visapusiškai išnaudoti galimybes, numatytas 
Sutartyje, pagal kurią DFP svarstymo procedūros metu Parlamentas, Taryba ir Komisija 
turi imtis bet kokių jai patvirtinti reikalingų priemonių; todėl teigiamai vertina Tarybai 
pirmininkaujančių valstybių1 įsipareigojimą vadovauti būsimosios DFP rengimo 
procedūrai remiantis atvirumo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo su Parlamentu 
siekiais;

121. savo ruožtu, ragina Tarybą ir Komisiją vadovautis Sutarties nuostatomis ir dėti visas 
būtinas pastangas, reikalingas sklandžiai susitarti su Parlamentu dėl praktinių darbo 
metodų, kurie būtų taikomi derantis dėl DFP; pakartoja, kad pajamų ir išlaidų reforma 
susijusios, ir todėl reikalauja Tarybos tvirtai įsipareigoti derantis dėl DFP aptarti 
pasiūlymus dėl naujų nuosavų išteklių;

°

°         °

122. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir kitoms susijusioms 

                                               
1 Ministro Pirmininko Yves‘o Leterme‘o 2010 m. gruodžio 8 d. laiškas Pirmininkui J. Buzekui.
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institucijoms ir tarnyboms, taip pat valstybių narių nacionalinėms vyriausybėms ir 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šiame pranešimo projekte pranešėjas pabandė apibendrinti iki šiol SURE komitete vykusių 
diskusijų išvadas ir atkreipti į jas dėmesį, siekdamas pateikti pirmuosius atsakymus į keletą 
klausimų, kuriuos spręsti įgaliotas komitetas, bei apibrėžti su jais susijusias politines gaires. 
Kadangi komitetas dar nebaigė vertinti visų šių aspektų, remiantis šiuo pranešimo projektu 
siekiama ne suformuluoti galutinę poziciją, o pateikti optimalų pagrindą, kuriuo remdamasis 
Parlamentas galėtų pasiekti išsamų susitarimą.

Įžanga
Dar niekada europiečiai nereikalavo iš ES tiek daug ir dar niekada taip kritiškai nebuvo 
vertinama jos veikla. Visuomenė vėl patikės ES tik tuomet, kai piliečiai bus tikri, kad Sąjunga 
geriau gina jų vertybes ir interesus. Kita daugiametė finansinė programa (DFP) turėtų būti 
priemonė parodyti Europos piliečiams, kad Sąjunga pajėgi mąstyti ir veikdama ginti savo 
ilgalaikius interesus, taip pat siekti veiksmingų rezultatų solidaus augimo ir vidaus sanglaudos 
užtikrinimo srityse.

Kilus krizei ir itin griežtai apribojus viešąsias išlaidas kai kurioms valstybėms narėms sunku 
užtikrinti pakankamą finansavimą ne tik savo ekonomikai vystyti, bet ir padėti savo 
ekonomikai visapusiškai dalyvauti vidaus rinkos veikloje. Tai viena iš priežasčių, kodėl 
šiandien labiau negu bet kada ES turi veikti. ES gali pasiekti geriausių rezultatų ilgalaikio 
planavimo ir reikalingų išlaidų mobilizavimo srityse, tačiau jos veiksmai turėtų būti mažiau 
varžomi kasdienės ekonomikos, finansų ir politikos tikrovės.

ES biudžeto vaidmuo
Atsižvelgiant į tai, kad daugelis valstybių narių atlieka sudėtingas mokesčių korekcijas, ES 
biudžeto išlaidos turi būti kaip niekad pagrįstos. Sudarant ES biudžetą turi būti užtikrinta 
aukščiausio laipsnio Europos pridėtinė vertė, jis turi būti patikimai tvarkomas ir jam turi būti 
skirti kuo didesni vieši ir privatūs ištekliai.

Iššūkiai ir politiniai prioritetai
Nesvarbu, ar žvelgtume į santykinį demografinį ir ekonominį nuosmukį, ar į klimato kaitą, ar į 
energijos išteklių trūkumą, problemos gali būti tinkamai suvoktos ir išspręstos tik jas įvertinus 
pagal regioninį ir pasaulinį kontekstą. Šioje srityje ES gali įrodyti savo vertę kaip vientisas 
organizmas, t. y. gerokai daugiau negu valstybių narių visuma. Sėkmė įmanoma tik dirbant 
kartu. Ateities uždaviniai pernelyg sudėtingi, kad bet kuri Europos šalis pajėgtų juos išspręsti 
savarankiškai.

Atsižvelgdama į šiuos uždavinius, ES parengė strategiją „Europa 2020“. Remiantis šia 
strategija Europa turėtų atsigauti po krizės ir sustiprėti, o tai turėtų būti pasiekta kuriant darbo 
vietas ir užtikrinant tvarų ir visaapimantį augimą. Todėl pranešėjas yra įsitikinęs, kad 
strategija „Europa 2020“ turėtų būti kitos DFP politinis orientyras ir kad joje turėtų būti 
atspindėtos minėtosios strategijos ambicijos. Be to, DFP turėtų būti atspindėta įsigaliojusi 
Lisabonos sutartis, kuria remiantis sustiprinta ES įgyvendinama politika ir sukurtos naujos 
kompetencijos sritys.
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Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas įvardija keletą esminių kitos DFP prioritetų, kurie 
grupuojami remiantis šiomis teminėmis sritimis: žinios augimui ir užimtumui skatinti, tvarus 
vystymasis, sanglauda augimui ir užimtumui skatinti, pilietybė ir Europa pasaulyje. 
Pranešėjas nustato kiekvieno prioriteto biudžetinius ir teisinius orientyrus. Jis primygtinai 
tvirtina, kad pagal kitą DFP bendrajai žemės ūkio politikai (BŽŪP) ir sanglaudos politikai 
skirtos sumos neturėtų būti mažesnės negu tos, kurios numatytos dabartiniu finansų 
programavimo laikotarpiu.

Struktūra
Kitos DFP struktūra turėtų būti realistiška, remiantis ja turėtų būti skatinamas planavimo 
tęstinumas ir vengiama dabartinei DFP būdingų trūkumų, ypač kai jie susiję su nepakankamu 
išlaidų kategorijų lankstumu. Kaip jau buvo tvirtinama prieš tai, remiantis šia struktūra taip 
pat turėtų būti atspindėti strategijos „Europa 2020“ pažangumo, tvarumo ir visaapimančio 
augimo aspektai ir skatinamas jų politinis matomumas. Remdamasis šiais reikalavimais, 
pranešėjas siūlo:
- visas su strategija „Europa 2020“ susijusias politikos sritis grupuoti pagal vieną išlaidų 

kategoriją;
- strategijos „Europa 2020“ išlaidų kategoriją padalyti į tris subkategorijas, kurios būtų 

skirtos susijusioms politikos sritims; siekdamas užtikrinti, kad būtų numatyta stabili 
daugiausia išlaidų reikalaujančių politikos sričių finansų planavimo programa, siūlo 
suteikti daugiau lankstumo trims subkategorijoms ir užtikrinti, kad biudžeto ištekliai būtų 
tinkamai derinami su pažangiu strategijos „Europa 2020“ vystymu;

- išsaugoti išlaidų kategorijas, skirtas pilietybei (be subkategorijų), išorės veiksmams ir 
administravimo reikmėms;

- sukurti naują išlaidų kategoriją, kuri būtų skirta galimam indėliui iš ES biudžeto siekiant 
paremti Europos stabilumo priemonę po 2013 m.

Lankstumas ir trukmė
Pranešėjas įsitikinęs, kad norint išsaugoti Sąjungos veiklos pajėgumus absoliučiai būtina 
priimti lankstesnius su konkrečių išlaidų kategorijų struktūra ir jų tarpusavio derinimu 
susijusius sprendimus  Turėtų būti teisiškai privaloma atlikti laikotarpio vidurio peržiūrą 
numatant realią galimybę persvarstyti viršutines ribas atsižvelgiant į sprendimą dėl nuosavų 
išteklių. Persvarstymo priemonės turėtų būti taikomos remiantis supaprastinta pakeitimų 
procedūra, kurią vykdant būtų vadovaujamasi patvirtina ribine verte. Be to, visais įmanomais 
būdais turėtų būti skatinamas lankstumas žemiau viršutinės ribos. Pagaliau itin svarbu 
išsaugoti dabartinę nebiudžetinių lankstumo priemonių sistemą ir ją stiprinti toliau 
paprastinant jų taikymą ir užtikrinant joms pakankamą finansavimą.

Remiantis kita DFP turėtų būti užtikrinta tinkama stabilumo, nuspėjamumo vidutinės trukmės 
laikotarpiu ir lankstumo pusiausvyra. Taigi lankstumas ir trukmė artimai susiję.

Pranešėjas primena ilgalaikį Parlamento norą kuo labiau derinti DFP trukmę ir institucijų 
politinio gyvavimo ciklų trukmę demokratinės atskaitomybės ir atsakomybės labui ir mano, 
kad penkerių metų ciklas gali būti pernelyg trumpas norint vykdyti politiką, kuriai svarbu 
ilgalaikis programavimas ir gyvavimo ciklų įgyvendinimo reikalavimai. Kita vertus, 
dešimtmetė DFP galėtų būti numatyta tik Taryboje pasiekus susitarimą dėl maksimalaus 
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lankstumo lygio. Todėl pranešėjas laikosi nuomonės, kad remiantis 2020 m. sudaryta naująja 
septynmete DFP būtų galima užtikrinti daugiau stabilumo, kadangi ją taikant būtų užtikrintas 
programų tęstinumas ilgesniu laikotarpiu ir kartu būtų aiški sąsaja su strategija 
„Europa 2020“. Tačiau jis pabrėžia, kad ši galimybė priklauso nuo to, ar bus nustatytos 
pakankamos bendros viršutinės ribos, taip pat ar taikant programą ir kitose srityse bus 
užtikrintas adekvatus ir ištekliais patikimai pagrįstas lankstumas, kad būtų išvengta problemų, 
su kuriomis susidurta 2007–2013 m. laikotarpiu.

Ambicijų ir išteklių derinimas
Jeigu remiantis DFP po 2013 m. nebus numatyti pakankami papildomi ištekliai, ES negalės 
įgyvendinti esamų politikos prioritetų ir Lisabonos sutartyje numatytų naujų uždavinių. 
Pranešėjas nelaiko vertu dėmesio kai kurių valstybių narių raginimo įšaldyti ES biudžetą. 
Įšaldžius biudžetą būtų pakenkta patvirtintų Sąjungos tikslų siekiui ir dėl to atskiros valstybės 
narės ne taip veiksmingai planuotų savo išlaidas, be to, nepavyktų išspręsti bendrų uždavinių, 
su kuriais susiduria arba susidurs ES piliečiai.

Nuosavų išteklių reforma
Kaip matyti iš to, kaip vystėsi ES nuosavų išteklių sistema, kuri buvo laipsniškai pakeista 
nacionaliniais įnašais – o tai lėmė didelė naštą nacionalinėms viešųjų finansų sistemoms –
labiau negu bet kada būtina ją reformuoti; Pagal dabartinę sistemą neproporcingai didelis 
dėmesys skiriamas grynųjų pinigų srautams į valstybes nares ir iš jų, o dėl to sumenkinamas 
bendras Europos interesas.

Pranešėjas sutinka, kad patobulinus sistemą, pagal kurią būtų užtikrinamas nešališkumas, 
skaidrumas ir pakankamos biudžeto įplaukos, būtų sudarytos sąlygos priimti sprendimus dėl 
biudžeto didžiausią dėmesį skiriant svarbiausiems ES prioritetams, turintiems tikrą pridėtinę 
vertę, o ne gryniesiems valstybių narių likučiams. Jis mano, kad, visų pirma, turėtų būti 
laipsniškai atsisakyta šiuo metu galiojančių išimčių ir taikomų korekcijos mechanizmų, taip 
pat būtina imtis veiksmų siekiant, kad ES biudžetas būtų teisingesnis ir skaidresnis.

Derybų procesas
Kita DFP yra pirmoji daugiametė finansinė programa, priimta remiantis naujosios Lisabonos 
sutarties nuostatomis, pagal kurias Taryba, prieš vienbalsiai tvirtindama šią programą, 
teisiškai privalo gauti Parlamentą sudarančių narių daugumos pritarimą. Norėdamas, kad ši 
daug pastangų reikalaujanti procedūrą pavyktų, taip pat vadovaudamasis SESV 312 straipsnio 
5 dalies nuostatomis, pranešėjas ragina Tarybą ir Komisiją dėti visas būtinas pastangas, 
reikalingas siekiant sklandžiai susitarti su Parlamentu dėl praktinių darbo metodų, kurie būtų 
taikomi derantis dėl DFP, be to, Taryba turėtų tvirtai įsipareigoti derantis dėl DFP aptarti 
pasiūlymus dėl naujų nuosavų išteklių.


