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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė 
programa, projekto
(00000/2020 – C9-0176/2020 – 2018/0166(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos reglamento projektą (00000/2020),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 312 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos 
steigimo sutarties 106a straipsnį (C9-0176/2020),

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė 
finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“1,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 10 d. rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė 
finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“2,

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 23 d. rezoliuciją dėl 2020 m. liepos 17–21 d. neeilinio 
Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 92 straipsnį bei į 105 straipsnio 1 ir 4 dalis,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei 
Konstitucinių reikalų komiteto laiškus,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto rekomendaciją (A9-0000/2020),

1. pritaria Tarybos reglamento projektui, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė 
finansinė programa, kaip išdėstyta šios rezoliucijos priede;

2. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamiems bendriems Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos pareiškimams;

3. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam savo pareiškimui;

4. atkreipia dėmesį į kartu su šia rezoliucija pateikiamus Komisijos pareiškimus;

5. paveda Pirmininkui su Tarybos pirmininku ir Komisijos pirmininke pasirašyti Europos 
parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą pareiškimą dėl naujų pasiūlymų, grindžiamų 
SESV 122 straipsniu, kurie gali daryti apčiuopiamą poveikį Sąjungos biudžetui, 

 1 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0449.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0032.
3 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0206.
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biudžetinio tikrinimo;

6. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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ANNEX 1: DRAFT COUNCIL REGULATION LAYING DOWN THE MULTIANNUAL 
FINANCIAL FRAMEWORK FOR THE YEARS 2021-2027

COUNCIL REGULATION (EU, Euratom) 2020/…

of …

laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 
Article 312 thereof,

Having regard to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in 
particular Article 106a thereof,

Having regard to the proposal from the European Commission,

Having regard to the consent of the European Parliament4,

After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,

After consulting the European Economic and Social Committee,

After consulting the Committee of the Regions,

Acting in accordance with a special legislative procedure,

4 Consent of… (not yet published in the Official Journal).
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Whereas:

(1) Taking into account the need for an adequate level of predictability for preparing and 
implementing medium-term investments, the duration of the multiannual financial 
framework (MFF) should be set at seven years starting on 1 January 2021.

(2) The economic impact of the COVID-19 crisis requires the Union to provide a long-term 
financial framework paving the way to a fair and inclusive transition to a green and 
digital future, supporting the Union's longer-term strategic autonomy and making it 
resilient to shocks in the future.

(3) The annual ceilings for commitment appropriations by category of expenditure and the 
annual ceilings for payment appropriations established by this Regulation are to respect 
the applicable ceilings for commitments and own resources, which are set in accordance 
with the Council decision on the system of own resources of the European Union in 
force that has been adopted in accordance with the third paragraph of Article 311 of the 
Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) (the 'Own Resources 
Decision').
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(4) Where it is necessary to mobilise the guarantees given under the general budget of the 
Union for financial assistance to Member States authorised in accordance with 
Article 220(1) of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and 
of the Council5 (the 'Financial Regulation'), the necessary amount should be mobilised 
over and above the ceilings for commitment and payment appropriations of the MFF, 
while respecting the own resources ceiling.

(5) The MFF should not take account of budget items financed by assigned revenue within 
the meaning of the Financial Regulation.

(6) The MFF should be laid down in 2018 prices. The rules for annual technical adjustments 
to the MFF to recalculate the ceilings and margins available should also be laid down.

5 Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on 
the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, 
(EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) 
No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 
966/2012 (OJ L 193, 30.7.2018, p. 1).
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(7) Rules should be laid down for other situations that might require the MFF to be adjusted. 
Such adjustments might be related to the delayed adoption of new rules or programmes 
under shared management, to measures linked to sound economic governance or to 
measures adopted under the Regulation of the European Parliament and of the Council 
on a general regime of conditionality for the protection of the Union budget. Rules 
should also be laid down for a mechanism for programme specific adjustment.

(8) Specific and maximum possible flexibility should be implemented to allow the Union 
to fulfil its obligations in compliance with Article 323 TFEU.

(9) The following thematic special instruments are necessary to allow the Union to react to 
specified unforeseen circumstances or consequences and thereby allow the budgetary 
procedure to run smoothly: the European Globalisation Adjustment Fund, the Solidarity 
and Emergency Aid Reserve and the Brexit Adjustment Reserve. The Solidarity and 
Emergency Aid Reserve is not aimed at addressing the consequences of market related 
crises affecting the agricultural production or distribution.
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(10) The following non-thematic special instruments are necessary to further enhance 
flexibility: the Single Margin Instrument and the Flexibility Instrument. The Single 
Margin Instrument should enable shifting margins available below the ceilings for 
commitment and payment appropriationsrespectively between financial years and, for 
commitment appropriations, between MFF headings, without exceeding the total 
amounts of the MFF ceilings for commitment and payment appropriations for the entire 
period of the MFF. The Flexibility Instrument should allow the financing of specific 
unforeseen expenditure for a given financial year.

(11) Specific provision should be made for the possibility to enter commitment and 
corresponding payment appropriations into the budget over and above the ceilings set 
out in the MFF where it is necessary to use special instruments.

(12) It is necessary to provide for a revision of the MFF in the event of revision of the Treaties 
with budgetary implications, of the reunification of Cyprus or of the enlargement of the 
Union, as well as in the light of the implementation of the budget.

(13) This Regulation might also need to be revised in relation to unforeseen circumstances 
that cannot be dealt with within the limits set out in the MFF. It is therefore necessary 
to provide for the revision of the MFF in such cases.
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(14) Specific rules are also necessary for dealing with large-scale projects the lifetime of 
which extends well beyond the period set for the MFF. It is necessary to establish 
maximum amounts for the contributions from the general budget of the Union to those 
projects, thereby ensuring that they do not have any impact on other projects financed 
from that budget.

(15) It is necessary to lay down general rules on interinstitutional cooperation in the 
budgetary procedure, while respecting the budgetary powers of the European 
Parliament, the Council and the Commission (the 'Institutions') as laid down in the 
Treaties as well as transparency requirements.

(16) The Commission should present a proposal for a new multiannual financial framework 
before 1 July 2025, to enable the institutions to adopt it sufficiently in advance of the 
start of the subsequent multiannual financial framework. In accordance with Article 
312(4) TFEU, the ceilings corresponding to the last year of the MFF set out in this 
Regulation are to continue to apply in the event that a new multiannual financial 
framework is not adopted before the end of the term of the MFF laid down in this 
Regulation,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:
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Chapter 1
General provisions

Article 1
Multiannual financial framework

This Regulation lays down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027 
(MFF).

Article 2
Compliance with the ceilings of the MFF

1. The European Parliament, the Council and the Commission (the 'Institutions') shall, 
during each budgetary procedure and when implementing the budget for the year 
concerned, comply with the annual expenditure ceilings set out in Annex I (the 'MFF 
ceilings').

The sub-ceiling for heading 3 as set out in Annex I is established without prejudice to 

the flexibility between the two pillars of the Common Agricultural Policy (CAP). The 

adjusted ceiling to be applied to pillar I of the CAP following the transfers between the 

European Agricultural Fund for Rural Development and direct payments shall be laid 

down in the relevant legal act and the MFF shall be adjusted accordingly under the 

technical adjustment provided for in Article 4 of this Regulation.
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2. Where it is necessary to use the resources from the special instruments provided for in 
Articles 8, 9, 10 and 12, commitment and corresponding payment appropriations shall 
be entered in the budget over and above the relevant MFF ceilings.

Where it is necessary to use the resources from the Single Margin Instrument as laid 
down in Article 11, commitment and corresponding payment appropriations shall be 
entered in the budget over and above the relevant MFF ceilings for a given year.

3. Where it is necessary to mobilise a guarantee for financial assistance to Member States 
authorised in accordance with Article 220(1) of the Financial Regulation, the necessary 
amount shall be mobilised over and above the MFF ceilings.

Article 3
Respect of own resources ceiling

1. For each of the years covered by the MFF, the total appropriations for payments 
required, after annual adjustment and taking account of any other adjustments and 
revisions as well as the application of Article 2(2) and (3), shall not be such as to 
produce a call-in rate for own resources that exceeds the own resources ceiling set out 
in the Council decision on the system of own resources of the European Union in force 
that has been adopted in accordance with the third paragraph of Article 311 TFEU (the 
'Own Resources Decision').
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2. Where necessary, the MFF ceilings shall be lowered in order to ensure compliance 
with the own resources ceiling set out in the Own Resources Decision.

Chapter 2
Adjustments to the MFF

Article 4
Technical adjustments

1. Each year the Commission, acting ahead of the budgetary procedure for year n+1, shall 
make the following technical adjustments to the MFF:

(a) a revaluation, at year n+1 prices, of the ceilings and of the overall figures for 

appropriations for commitments and appropriations for payments;

(b) a calculation of the margin available under the own resources ceiling set out in 

the Own Resources Decision;

(c) a calculation of the amount of commitment appropriations available under the 

Single Margin Instrument as referred to in point (a) of the first subparagraph of 

Article 11(1), as well as of the total maximum amount referred to in point (a) 

of the first subparagraph of Article 11(2);
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(d) a calculation of the adjustment of the ceiling for payment appropriations under 

the Single Margin Instrument as referred to in point (b) of the first 

subparagraph of Article 11(1), as well as of the maximum amount referred to in 

point (b) of the first subparagraph of Article 11(2);

(e) a calculation of the additional allocations for specific programmes referred to 

in Article 5(1) and the result of the annual adjustment referred to in Article 

5(2).

2. The Commission shall make the technical adjustments referred to in paragraph 1 on 
the basis of a fixed deflator of 2 % per year.

3. The Commission shall communicate the results of the technical adjustments referred 
to in paragraph 1 and the underlying economic forecasts to the European Parliament 
and to the Council.

4. Without prejudice to Articles 6 and 7, no further technical adjustments shall be made 
in respect of the year concerned, either during the year or as ex post corrections during 
subsequent years.
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Article 5
Programme specific adjustment

1. An amount equivalent to the revenue from fines imposed under Council Regulations 
(EC) No 1/20036 and (EC) No 139/20047 by Union institutions, which is entered in the 
budget of the year n-1 in accordance with Article 107 of the Financial Regulation, after 
deduction of the amount for the year n-1 referred to in Article 141(1) of the Agreement 
on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from 
the European Union and the European Atomic Energy Community8, shall be available 
for an additional allocation of:

(a) commitment appropriations for year n+1, starting for the year 2022 and ending 

in 2027, to the programmes listed in Annex II, in accordance with percentages 

set out for those programmes in the column 'Distribution key' of the table in 

Annex II; and

(b) payment appropriations for year n+1, starting for the year 2022 and ending in 

2027.

6 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on 
competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (OJ L 1, 4.1.2003, p. 1).
7 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between 
undertakings (the EC Merger Regulation) (OJ L 24, 29.1.2004, p. 1)
8 OJ L 29, 31.1.2020, p. 7.
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The total amount of additional allocations for the period 2022 to 2027 for commitment 

and payment appropriations respectively shall be EUR 11 000 million (in 2018 prices). 

For each of the years 2022 to 2026, the annual amount of additional allocations for 

commitment and payment appropriations respectively shall be at least EUR 1 500 

million (in 2018 prices) and shall not exceed EUR 2 000 million (in 2018 prices).

The total amount of additional allocations for commitment appropriations for the 

programmes in the period 2022 to 2027 is set out in the column 'Total additional 

allocation of commitment appropriations under Article 5 of the table in Annex II.

2. The ceilings for commitment appropriations of the relevant headings for year n+1, 
starting for the year 2022 and ending in 2027, shall be adjusted upwards with the 
amounts corresponding to the additional allocations set out in paragraph 1, in 
accordance with the percentages set out for those headings in the column 'Distribution 
key' of the table in Annex II. The ceiling for payment appropriations for year n+1, 
starting for the year 2022 and ending in 2027, shall be automatically adjusted upwards 
with the amounts corresponding to the additional allocations set out in paragraph 1.
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Article 6
Adjustments related to measures linked to sound economic governance 

or to a general regime of conditionality for the protection of the Union budget
1. In the case of the lifting of a suspension of budgetary commitments concerning Union 

funds in accordance with the relevant basic acts in the context of measures linked to 
sound economic governance or to measures adopted under the Regulation of the 
European Parliament and of the Council on a general regime of conditionality for the 
protection of the Union budget, the amounts corresponding to the suspended 
commitments shall be transferred to the following years and the corresponding MFF 
ceilings shall be adjusted accordingly.

2. The Commission shall communicate the result of any adjustments under paragraph 1 
to the European Parliament and to the Council.

3. Suspended commitments of year n may not be entered in the general budget of the 
Union beyond year n+2.
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Article 7
Adjustment following new rules or programmes under shared management

1. In the event of the adoption after 1 January 2021 of new rules or programmes under 
shared management for the Structural Funds, the Cohesion Fund, the Just Transition 
Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development, the European Maritime 
and Fisheries Fund, the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and 
the Border Management and Visa Instrument under the Integrated Border 
Management Fund, the amounts corresponding to the allocations not used in 2021 shall 
be transferred in equal proportions to each of the years 2022 to 2025, and the 
corresponding MFF ceilings shall be adjusted accordingly.

2. The Commission shall communicate the result of any adjustments under paragraph 1 
to the European Parliament and to the Council.
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Chapter 3
Special instruments

SECTION 1 

THEMATIC SPECIAL INSTRUMENTS

Article 8
European Globalisation Adjustment Fund

1. The European Globalisation Adjustment Fund, the objectives and scope of which are 
set out in Regulation of the European Parliament and of the Council on the European 
Globalisation Adjustment Fund, shall not exceed a maximum annual amount of 
EUR 186 million (in 2018 prices).

2. The appropriations for the European Globalisation Adjustment Fund shall be entered 
in the general budget of the Union as a provision.
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Article 9
Solidarity and Emergency Aid Reserve

1. The Solidarity and Emergency Aid Reserve may be used to finance:

(a) assistance to respond to emergency situations resulting from major disasters 

that are covered by the European Union Solidarity Fund, the objectives and 

scope of which are set out in Council Regulation (EC) No 2012/20029; and

(b) rapid responses to specific emergency needs within the Union or in third 

countries following events which could not be foreseen when the budget was 

established, in particular for emergency responses and support operations 

following natural disasters not covered by point (a), man-made disasters, 

humanitarian crises in cases of large-scale public health, veterinary or 

phytosanitary threats, as well as in situations of particular pressure at the 

Union's external borders resulting from migratory flows, where circumstances 

so require.

9 Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union 
Solidarity Fund (OJ L 311, 14.11.2002, p. 3).
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2. The Solidarity and Emergency Aid Reserve shall not exceed a maximum annual 
amount of EUR 1 200 million (in 2018 prices). Any portion of the annual amount not 
used in year n may be used up to year n+1. The portion of the annual amount stemming 
from the previous year shall be drawn on first. Any portion of the annual amount from 
year n which is not used in year n+1 shall lapse.

3. The appropriations for the Solidarity and Emergency Aid Reserve shall be entered in 
the general budget of the Union as a provision.

4. On 1 October of each year, at least one quarter of the annual amount referred to in 
paragraph 2 shall remain available in order to cover needs arising until the end of that 
year.

Without prejudice to the first subparagraph, the following maximum percentages of 

the overall amount available until 1 September of each year may be mobilised:

– 50% for assistance under point (a) of paragraph 1; the amount resulting from 

that calculation shall be reduced by any amount mobilised in the previous year 

in application of paragraph 5;

– 35% for assistance to third countries under point (b) of paragraph 1;

– 15% for assistance within the Union under point (b) of paragraph 1.
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Without prejudice to the first subparagraph, as of 1 September of each year, the 

remaining part of the amount available may be used for any assistance referred to in 

the second subparagraph to cover needs arising until the end of that year.

5. In exceptional cases and if the remaining financial resources available in the Solidarity 
and Emergency Aid Reserve are not sufficient to cover the amounts considered 
necessary for assistance under point (a) of paragraph 1 in the year of occurrence of a 
disaster as referred to in that point, the Commission may propose that the difference 
be financed through the annual amounts available for the Solidarity and Emergency 
Aid Reserve in the following year, up to a maximum amount of EUR 400 million (in 
2018 prices).

Article 10
Brexit Adjustment Reserve

1. A Brexit Adjustment Reserve shall provide assistance to counter unforeseen and 
adverse consequences in Member States and sectors that are worst affected by the 
withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the 
European Union and the European Atomic Energy Community, subject to and in 
accordance with the conditions set out in the relevant instrument.

2. The Brexit Adjustment Reserve shall not exceed an amount of EUR 5 000 million 
(in 2018 prices).
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3. The appropriations for the Brexit Adjustment Reserve shall be entered into the general 
budget of the Union as a provision.

SECTION 2

NON-THEMATIC SPECIAL INSTRUMENTS

Article 11
Single Margin Instrument

1. The Single Margin Instrument shall comprise:

(a) as of 2022, amounts corresponding to margins left available below the MFF 

ceilings for commitment appropriations of year n-1 to be made available over 

and above the MFF ceilings for commitment appropriations for the years 2022 

to 2027;

(b) as of 2022, amounts equivalent to the difference between the executed 

payments and the MFF payment ceiling of year n-1 to adjust upwards the 

payment ceiling for the years 2022 to 2027; and
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(c) additional amounts which may be made available over and above the MFF 

ceilings in a given year for commitment or payment appropriations, or both, as 

the case may be, provided that they are fully offset against the margins in one 

or more MFF headings for the current or future financial years as regards 

commitment appropriations and are fully offset against the margins under the 

payment ceiling for future financial years as regards payment appropriations.

Amounts may only be mobilised under point (c) of the first subparagraph if the 

amounts available pursuant to points (a) and (b) of that subparagraph, as applicable, 

are insufficient, and in any case as a last resort to react to unforeseen circumstances.

Recourse to point (c) of the first subparagraph shall not result in exceeding the total 

amounts of the MFF ceilings for commitment and payment appropriations for the 

current financial year and future financial years. Any amounts offset in accordance 

with that point shall therefore not be further mobilised in the context of the MFF.

2. Recourse to the Single Margin Instrument under points (a) and (c) of the first 
subparagraph of paragraph 1 shall not exceed, in any given year, a total of:

(a) 0,04 % of the gross national income of the Union in commitment 

appropriations, as calculated in the annual technical adjustment of the MFF 

referred to in Article 4;

(b) 0,03 % of the gross national income of the Union in payment appropriations, as 

calculated in the annual technical adjustment of the MFF referred to in Article 

4.
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Recourse to the Single Margin Instrument in any given year shall be consistent with the 

own resources ceilings set out in the Own Resources Decision.

3. The annual adjustments referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 
1 shall not exceed the following maximum amounts (in 2018 prices) for the years 2025 
to 2027 as compared to the original payment ceiling of the relevant years:

– 2025 - EUR 8 000 million;

– 2026 - EUR 13 000 million;

– 2027 - EUR 15 000 million.

Amounts referred to in the second subparagraph of Article 5(2) shall be in addition to 

the maximum amounts referred to in the first subparagraph of this paragraph.

Any upward adjustment shall be fully offset by a corresponding reduction of the 

payment ceiling for year n-1.

4. Amounts referred to in points (a) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 of 
this Article may be mobilised by the European Parliament and the Council in the 
framework of the budgetary procedure provided for in Article 314 TFEU to allow the 
financing of expenditure which could not be financed within the limits of the relevant 
MFF ceilings available in a given year.
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The upward adjustment referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 1 

of this Article shall be carried out by the Commission, starting in 2022, as part of the 

technical adjustment referred to in Article 4.

Article 12
Flexibility Instrument

1. The Flexibility Instrument may be used for the financing, for a given financial year, of 
specific unforeseen expenditure in commitment appropriations and corresponding 
payment appropriations that cannot be financed within the limits of the ceilings 
available for one or more other headings. The ceiling for the annual amount available 
for the Flexibility Instrument shall be EUR 915 million (in 2018 prices).

2. The unused portion of the annual amount of the Flexibility Instrument may be used up 
to year n+2. Any portion of the annual amount stemming from previous years shall be 
used first, in order of age. Any portion of the annual amount from year n which is not 
used by year n+2 shall lapse.
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Chapter 4
Revision of the MFF

Article 13
Revision of the MFF

1. Without prejudice to Article 3(2) and Articles 14 to 17, in the event of unforeseen 
circumstances, the MFF may be revised in compliance with the own resources ceiling 
set out in the Own Resources Decision.

2. As a general rule, any proposal for a revision of the MFF in accordance with paragraph 
1 shall be presented and adopted before the start of the budgetary procedure for the 
year or the first of the years concerned.

3. Any proposal for a revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall examine 
the scope for reallocating expenditure between the programmes covered by the 
heading concerned by the revision, with particular reference to any expected 
underutilisation of appropriations.

4. Any revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall take into account the 
scope for offsetting any raising of the ceiling for one heading by the lowering of the 
ceiling for another heading.
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5. Any revision of the MFF in accordance with paragraph 1 shall maintain an appropriate 
relationship between commitment and payment appropriations.

Article 14
Revision related to implementation

When notifying the European Parliament and the Council of the results of the technical 
adjustments to the MFF, the Commission shall, where appropriate, submit any proposal to 
revise the total appropriations for payments which it considers necessary, in the light of 
implementation, to ensure a sound management of the yearly payment ceilings, and in 
particular their orderly progression in relation to the appropriations for commitments.

Article 15
Revision in the event of a revision of the Treaties

In the event of a revision of the Treaties with budgetary implications, the MFF shall be 
revised accordingly.
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Article 16
Revision in the event of enlargement of the Union

In the event of an accession or accessions to the Union, the MFF shall be revised to take 
account of the expenditure requirements resulting therefrom.

Article 17
Revision in the event of the reunification of Cyprus

In the event of the reunification of Cyprus, the MFF shall be revised to take account of the 
comprehensive settlement of the Cyprus problem and the additional financial needs resulting 
from the reunification.
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Chapter 5
Contribution to the financing of large-scale projects

Article 18
Contribution to the financing of large-scale projects

1. A maximum amount of EUR 13 202 million (in 2018 prices) shall be available from 
the general budget of the Union for the period 2021 to 2027 for large-scale projects 
under the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the 
space programme of the Union and the European Union Agency for the Space 
Programme.

2. A maximum amount of EUR 5 000 million (in 2018 prices) shall be available from the 
general budget of the Union for the period 2021 to 2027 for the International 
Thermonuclear Experimental Reactor project (ITER).
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Chapter 6
Interinstitutional cooperation 
in the budgetary procedure

Article 19
Interinstitutional cooperation in the budgetary procedure

1. The Institutions shall take measures to facilitate the annual budgetary procedure.

2. The Institutions shall cooperate in good faith throughout the procedure with a view to 
reconciling their positions. The Institutions shall, at all stages of the procedure, 
cooperate through appropriate interinstitutional contacts in order to monitor the 
progress of the work and analyse the degree of convergence.

3. The Institutions shall ensure that their respective calendars of work are coordinated as 
far as possible, in order to enable proceedings to be conducted in a coherent and 
convergent way, leading to the final adoption of the general budget of the Union.
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4. Trilogues may be held at all stages of the procedure and at different levels of 
representation, depending on the nature of the expected discussions. Each institution, 
in accordance with its own rules of procedure, shall designate its participants for each 
meeting, set out its mandate for the negotiations and inform the other institutions in 
good time of the arrangements for the meetings.

Article 20
Unity of the budget

All expenditure and revenue of the Union and the European Atomic Energy Community shall 
be included in the general budget of the Union in accordance with Article 7 of the Financial 
Regulation, including expenditure resulting from any relevant decision taken unanimously by 
the Council after consulting the European Parliament, in the framework of Article 332 TFEU.

Chapter 7
Final provisions

Article 21
Transition towards the next multiannual financial framework

Before 1 July 2025, the Commission shall present a proposal for a new multiannual financial 
framework.
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Article 22
Entry into force

This Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the 
Official Journal of the European Union.
It shall apply from 1 January 2021.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels,

For the Council
The President
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ANNEX I

MULTIANNUAL FINANCIAL FRAMEWORK (EU-27)

(EUR million - 2018 prices)
Commitment appropriations 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

2021-
2027

1. Single Market, Innovation and 
Digital

19 712 19 666 19 133 18 633 18 518 18 646 18 473 132 781

2. Cohesion, Resilience and Values 49 741 51 101 52 194 53 954 55 182 56 787 58 809 377 768
2a. Economic, social and 

territorial cohesion
45 411 45 951 46 493 47 130 47 770 48 414 49 066 330 235

2b. Resilience and values 4 330 5 150 5 701 6 824 7 412 8 373 9 743 47 533

3. Natural Resources and 
Environment

55 242 52 214 51 489 50 617 49 719 48 932 48 161 356 374

of which: Market related expenditure 
and direct payments

38 564 38 115 37 604 36 983 36 373 35 772 35 183 258 594
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Commitment appropriations 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 
2021-
2027

4. Migration and Border 
Management

2 324 2 811 3 164 3 282 3 672 3 682 3 736 22 671

5. Security and Defence 1 700 1 725 1 737 1 754 1 928 2 078 2 263 13 185
6. Neighbourhood and the World 15 309 15 522 14 789 14 056 13 323 12 592 12 828 98 419
7. European Public Administration 10 021 10 215 10 342 10 454 10 554 10 673 10 843 73 102

of which: Administrative expenditure 
of the institutions

7 742 7 878 7 945 7 997 8 025 8 077 8 188 55 852

TOTAL COMMITMENT 
APPROPRIATIONS

154 049 153 254 152 848 152 750 152 896 153 390 155 113 1 074 300

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 156 557 154 822 149 936 149 936 149 936 149 936 149 936 1 061 058
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ANNEX II

PROGRAMME-SPECIFIC ADJUSTMENT – LIST OF PROGRAMMES, DISTRIBUTION KEY 

AND TOTAL ADDITIONAL ALLOCATION OF COMMITMENT APPROPRIATIONS

in EUR million, 2018 prices

Distribution key Total additional allocation of commitment 
appropriations under Article 5

1. Single Market, Innovation and Digital 36,36% 4 000
Horizon Europe 27,27% 3 000

InvestEU Fund 9,09% 1 000

2b. Resilience and Values 54,55% 6 000
EU4Health 26,37% 2 900

Erasmus+ 15,46% 1 700

Creative Europe 5,45% 600

Rights and Values 7,27% 800

4. Migration and Border Management 9,09% 1 000
Integrated Border Management Fund 9,09% 1 000

TOTAL 100,00% 11 000
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2 PRIEDAS. DEKLARACIJOS

1. Prioritetinių programų finansiniai paketai, NGEU išlaidos ir 

lankstumas

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendra deklaracija dėl 
konkrečių programų sustiprinimo ir pagrindinių aktų pritaikymo

Nedarant poveikio teisėkūros ir biudžeto valdymo institucijų įgaliojimams, Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija susitaria 2,5 mlrd. EUR suma 2018 m. kainomis atitinkamai 
padidinti pagrindiniuose aktuose arba finansiniu programavimu nustatytus Europos Parlamento 
nurodytų programų finansinius paketus. Tai bus padaryta atitinkamai sumažinant turimas 
maržas iki DFP viršutinių ribų, nedarant poveikio galimam lankstumo priemonės panaudojimui 
2021 m.

Nedarant poveikio institucijų teisėkūros įgaliojimams, Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija susitaria į DFP reglamento II priede išvardytų programų pagrindinius aktus įtraukti 
nuostatą dėl finansinių paketų padidinimo tuose aktuose nurodytomis sumomis. Programoms, 
kuriomis nustatomos biudžeto garantijos, skirtą papildomą sumą atspindės papildomas suteiktų 
garantijų lygis.

Europos Parlamento deklaracija dėl konkrečių programų sustiprinimo iš 
nepaskirstytų maržų

2,5 mlrd. EUR suma 2018 m. kainomis, nurodyta Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
bendroje deklaracijoje dėl konkrečių programų sustiprinimo ir pagrindinių aktų pritaikymo, bus 
paskirstyta taip:

 „Europos horizontas“: +0,5 mlrd. EUR;

 „Erasmus+“: +0,5 mlrd. EUR, iš kurių 165 mln. EUR 2021 m.;

 „ES – sveikatos labui“: +0,5 mlrd. EUR, iš kurių 70 mln. EUR 2021 m.;

 Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra: +0,5 mlrd. EUR;

 Humanitarinė pagalba +0,5 mlrd. EUR.
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Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendra deklaracija dėl 
grįžtamųjų lėšų iš AKR investicinės priemonės panaudojimo Kaimynystės, 

vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonei

Taryba sutinka, kad 1 mlrd. EUR (2018 m. kainomis) neviršijanti suma, susidariusi iš 
grįžtamųjų lėšų pagal AKR investicinę priemonę veiklai pagal 9-ąjį, 10-ąjį ir 11-ąjį Europos 
plėtros fondus, 2021–2027 m. laikotarpiu bus panaudota Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonei. Visos trys institucijos susitaria, kad Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė turėtų sudaryti sąlygas tų lėšų gavimui.

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendra deklaracija dėl 
panaikintų lėšų pakartotinio panaudojimo mokslinių tyrimų programoje

Nedarant poveikio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos institucinėms prerogatyvoms, 
visos trys institucijos susitaria 2021–2027 m. laikotarpiu mokslinių tyrimų programai vėl 
suteikti įsipareigojimų asignavimus, kurių suma sudaro iki 0,5 mlrd. EUR (2018 m. kainomis) 
panaikintų įsipareigojimų, susidariusių dėl visiško arba dalinio tai programai arba ankstesnei 
programai priklausančių projektų neįgyvendinimo, kaip nustatyta Finansinio reglamento 
15 straipsnio 3 dalyje.

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendra deklaracija dėl požiūrio 
į NGEU palūkanų išlaidas ir lėšų grąžinimą 2021–2027 m. DFP

Visos trys institucijos susitaria, kad išlaidomis, kurios padengia priemonės „Next Generation 
EU“ finansavimo išlaidas, nesiekiama sumažinti ES programų ir fondų.

Visos trys institucijos susitaria, kad požiūris į NGEU palūkanų išlaidas ir lėšų grąžinimą 2021–
2027 m. DFP (dabartinė septynių metų prognozė – 12,9 mlrd. EUR) neturi poveikio tam, kaip 
šis klausimas bus sprendžiamas būsimose DFP nuo 2028 m.

Visos trys institucijos susitaria dirbti siekdamos nustatyti pakankamus naujus nuosavus 
išteklius, kad būtų padengta suma, atitinkanti numatomas išlaidas, susijusias su lėšų grąžinimu 
ir palūkanomis.
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2. Nuosavi ištekliai

Komisijos deklaracija dėl nuosavų išteklių, pagrįstų skaitmeniniu 
mokesčiu, nustatymo

Atsižvelgdama į pokyčius tarptautiniu lygmeniu, Komisija paspartins darbą, kad pateiktų 
reikiamus pasiūlymus dėl skaitmeninio mokesčio nustatymo Sąjungoje ir kuo greičiau, bet ne 
vėliau kaip 2021 m. birželio mėn. pateiks pasiūlymą dėl pagrindinio akto. Šiuo pagrindu ji 
pasiūlys, kad iš skaitmeninimo mokesčio gaunamos pajamos ne vėliau kaip 2023 m. 
sausio mėn. taptų nuosavais ištekliais.

Komisijos deklaracija dėl nuosavų išteklių, pagrįstų finansinių sandorių 
mokesčiu, nustatymo

Vykstančias tvirtesnio bendradarbiavimo diskusijas dėl finansinių sandorių mokesčio 
numatoma užbaigti iki 2022 m. pabaigos. Jei dėl šio finansinių sandorių mokesčio būtų 
susitarta, Komisija pateiks pasiūlymą, kad pajamas iš šio finansinių sandorių mokesčio būtų 
galima į ES biudžetą pervesti kaip nuosavus išteklius.

Jei iki 2022 m. susitarti nepavyks, Komisija, remdamasi poveikio vertinimais, pasiūlys naujos 
rūšies nuosavus išteklius, pagrįstus nauju finansinių sandorių mokesčiu. Komisija stengsis tuos 
pasiūlymus pateikti ne vėliau kaip 2024 m. birželio mėn., kad naujos rūšies išteklius būtų 
galima nustatyti ne vėliau kaip iki 2026 m. sausio 1 d.
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3. Biudžeto valdymo institucijų vaidmuo

Europos parlamento, Tarybos ir Komisijos bendra deklaracija dėl naujų 
pasiūlymų, grindžiamų SESV 122 straipsniu, kurie gali daryti apčiuopiamą 

poveikį Sąjungos biudžetui, biudžetinio tikrinimo

kadangi:

(1) Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija (toliau – visos trys institucijos) pripažįsta, 
kad SESV 112 straipsnis yra teisinis pagrindas, kuriuo remiantis priimamos 
konkrečioms krizinėms situacijoms spręsti skirtos priemonės, kurios gali apimti 
galimą poveikį biudžetui, kuris gali paveikti Sąjungos išlaidų raidą laikantis jos 
nuosavų išlaidų ribų;

(2) atsižvelgiant į biudžetinius įgaliojimus pagal Sutartis tikslinga, kad abi biudžeto 
valdymo institucijos svarstytų tokių numatomų aktų poveikį biudžetui, kai tikėtina, 
kad toks poveikis bus apčiuopiamas. Šiuo tikslu Komisija turėtų pateikti visą 
atitinkamą informaciją, būtiną siekiant per svarstymus padėti Europos Parlamentui ir 
Tarybai,

SUSITARĖ:

1. Šioje deklaracijoje nustatomos taisyklės, taikomos Europos Parlamento ir Tarybos, 
kurioms aktyviai padeda Komisija, biudžetinio tikrinimo procedūrai (toliau – 
procedūra).

2. Šios procedūros gali būti laikomasi Komisijos pasiūlymo dėl Tarybos akto, 
grindžiamo SESV 122 straipsniu, kuris gali daryti apčiuopiamą poveikį Sąjungos 
biudžetui, atžvilgiu.

3. Komisija prie bet kurio tokio pasiūlymo pridės siūlomo teisės akto poveikio biudžetui 
vertinimą ir nurodys, ar, jos nuomone, atitinkamas aktas gali daryti apčiuopiamą 
poveikį Sąjungos biudžetui. Šiuo pagrindu Europos Parlamentas ir Taryba gali prašyti 
inicijuoti procedūrą.

4. Procedūra bus vykdoma jungtiniame komitete, kurį sudarys Europos Parlamento ir 
Tarybos atitinkamo lygmens atstovai. Komisija dalyvaus jungtinio komiteto darbe.

5. Nedarant poveikio Tarybos įgaliojimams pagal SESV 122 straipsnį, Europos 
Parlamentas ir Taryba, deramai atsižvelgdami į klausimo skubumą, dalyvaus 
konstruktyviame dialoge siekdami bendro sutarimo dėl numatomo teisės akto poveikio 
biudžetui.

6. Procedūra turėtų būti vykdoma ne ilgiau kaip dviejų mėnesių laikotarpį, nebent 
atitinkamas aktas turi būti priimtas anksčiau nei konkreti data arba, jei to reikia dėl 
klausimo skubumo, per trumpesnį Tarybos nustatytą terminą.
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Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendra deklaracija dėl 
Finansinio reglamento nuostatų dėl išorės asignuotųjų pajamų ir 

skolinimosi bei skolinimo pakartotinio vertinimo

Atsižvelgdami į NGEU kontekstą, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija susitaria, kad 
atliekant kitą Finansinio reglamento peržiūrą bus vertinami ir atitinkamai peržiūrimi šie 
klausimai:

 nuostatos dėl išorės asignuotųjų pajamų, visų pirma kaip nurodyta Finansinio reglamento 

21 straipsnio 5 dalyje;

 nuostatos dėl ataskaitų dėl skolinimosi ir skolinimo operacijų teikimo.

Visos trys institucijos pripažįsta, kad asignuotosioms pajamoms taikomos galiojančios taisyklės 
dėl auditų ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros.
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4. Horizontalieji klausimai. Klimatas, biologinė įvairovė, vyrų ir moterų 

lygybė ir darnaus vystymosi tikslai

Komisijos deklaracija dėl veiksmų klimato srityje stebėjimo metodikos ir 
Europos Parlamento bei Tarybos dalyvavimo

Komisija užtikrins, kad veiksmų klimato srityje stebėjimo metodika būtų suprantama, skaidri 
ir viešai prieinama. Komisija pasikeis su Europos Parlamentu ir Taryba nuomonėmis dėl 
veiksmų klimato srityje stebėjimo metodikos. Vienas iš svarbiausių veiksmų klimato srityje 
stebėjimo principų bus skaidrumas ir keitimasis informacija apie pažangą siekiant klimato 
srities tikslų su Parlamentu ir Taryba.

Komisijos deklaracija dėl kiekvienos programos indėlio klimatui

Nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos teisėkūros įgaliojimams, susijusiems su 
atitinkamais sektoriniais pagrindiniais aktais, 2021–2027 m. indėliai klimatui, kad būtų 
pasiektas bendras tikslas šiai sričiai skirti bent 30 % visos Sąjungos biudžeto ir NGEU išlaidų 
sumos, pagal atitinkamas programas ir fondus yra:

Programos Numatomas mažiausias indėlis 
 „Europos horizontas“ 35 %
 ITER 100 %
 „InvestEU“ fondas 30 %
 Europos infrastruktūros tinklų priemonė 60 %
 ERPF 30 %
 Sanglaudos fondas 37 %
 REACT EU 25 %
 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė 37 %
 2021–2022 m. BŽŪP 26 %
 2023–2027 m. BŽŪP 40 %
 EJRŽF 30 %
 LIFE 61 %
 Teisingos pertvarkos fondas 100 %
 KVTBP 25 %
 UŠT 25 %
Pasirengimo narystei parama 16 %

Šiais indėliais klimatui Komisija naudosis kaip atskaitos tašku, kad įvertintų nukrypimus ir 
nepakankamos pažangos atveju pasiūlytų priemones.
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Komisijos deklaracija dėl biologinės įvairovės stebėjimo metodikos ir 
Europos Parlamento bei Tarybos dalyvavimo

Komisija užtikrins, kad biologinės įvairovės stebėjimo metodika būtų suprantama, skaidri ir 
viešai prieinama. Komisija, užbaigusi neseniai pradėtą metodikos tyrimą, pasikeis nuomonėmis 
apie šią metodiką su Europos Parlamentu ir Taryba. Vienas iš svarbiausių stebėjimo aspektų 
bus skaidrumas ir keitimasis informacija su Parlamentu ir Taryba apie pažangą siekiant 
biologinės įvairovės srities tikslų.

5. Kitos deklaracijos

Komisijos deklaracija dėl laikotarpio vidurio peržiūros

Komisija ne vėliau kaip iki 2024 m. sausio 1 d. pateiks DFP veikimo peržiūrą.
Kartu su peržiūra prireikus gali būti pateikiama atitinkamų pasiūlymų dėl DFP reglamento 
peržiūros laikantis SESV išdėstytų procedūrų.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2020 m. lapkričio 10 d. Parlamento derybų grupė dėl daugiametės finansinės programos 
(DFP) ir nuosavų išteklių (NI)1 pasiekė bendrą politinį kompromisą su Tarybai 
pirmininkaujančia valstybe nare ir Komisija dėl atitinkamų dalių. 

Pasiekus kompromisą, Taryba pateikia Parlamentui Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
2021–2027 m. daugiametė finansinė programa, projektą, kuriam DFP bendrapranešėjai 
rekomenduoja pritarti.

Politinis kompromisas apima ne tik 2021–2027 m. DFP, bet ir būsimą nuosavų išteklių 
sistemą ir priemones naujajai ES ekonomikos gaivinimo priemonei („Next Generation EU“) 
paremti. Be DFP reglamento, kompromisą atspindi:

 Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl 
biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų 
valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų 
nuosavų išteklių nustatymo (pateiktas Parlamentui patvirtinti atskirai nuo šios 
rekomendacijos);

 Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrų pareiškimų paketas (pridedamas 
prie šios rekomendacijos) .

Prieš priimdamas šį politinį kompromisą, Parlamentas jau:
 sudarė sąlygas greitai priimti ir ratifikuoti Sprendimą dėl nuosavų išteklių, kad tokiu 

būdu būtų pradėta taikyti ES ekonomikos gaivinimo priemonė, 2020 m. rugsėjo 16 d. 
pateikdamas privalomą teisėkūros nuomonę dėl naujo Tarybos sprendimo dėl Europos 
Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto (Sprendimas dėl nuosavų išteklių), kuriuo 
leidžiama skolintis lėšas pagal schemą „Next Generation EU“;

 2020 m. lapkričio 5 d. pasiekė preliminarų susitarimą dėl bendro Sąjungos biudžeto 
apsaugos sąlygų režimo (kuriam 2020 m. lapkričio 12 d. pritarė Biudžeto ir Biudžeto 
kontrolės komitetai, o 2020 m. lapkričio 16 d. – Nuolatinių atstovų komitetas, ir jis 
buvo pateiktas Parlamentui priimti pagal įprastą teisėkūros procedūrą).

Jei šis politinis kompromisas bus patvirtintas, jis palengvins šiuo metu vykstančių sektorinių 
derybų dėl naujos kartos DFP išlaidų programų, kurios priimamos pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą, užbaigimą, tačiau jis neturi įtakos jų rezultatams.

1. Europos Parlamento ir Tarybos derybų rezultatai

Politiniu kompromisu nustatyta 2021–2027 m. DFP bendra viršutinė riba –1 074,3 mlrd. 
EUR 2018 m. kainomis, kuri turi būti laipsniškai didinama iki 1 085,3 mlrd. EUR.2 DFP 
papildys 750 mlrd. EUR dydžio Ekonomikos gaivinimo priemonė (įskaitant 390 mlrd. EUR 
dotacijų arba tiesioginių biudžeto išlaidų). Naujos DFP ir Ekonomikos gaivinimo 

1 Johan Van Overtveldt, Pirmininkas; Jan Olbrycht ir Margarida Marques, DFP bendrapranešėjai; Jose Manuel 
Fernandes ir Valérie Hayer, pranešėjai nuosavų išteklių klausimais; Rasmus Andresen, narys.
2 Todėl galutinės 2021–2027 m. viršutinės ribos (nepaisant būsimų patikslinimų) realiai viršys 2014–2020 m. 
bendrą viršutinę ribą, kuri, kaip apskaičiavo Komisija, siekia 1 083,3 mlrd. EUR 2018 m. kainomis atskaičius JK 
išlaidas ir pridėjus atitinkamas sumas iš Europos plėtros fondo.



PR\1217883LT.docx 47/53 PE660.266v01-00

LT

priemonės/NGEU finansavimas turi būti įmanomas priėmus naują sprendimą dėl nuosavų 
išteklių, kuriuo Komisijai suteikiami įgaliojimai pradėti skolinimosi operacijas Ekonomikos 
gaivinimo priemonei/NGEU finansuoti ir laikinai dar padidinti nuosavų išteklių viršutinę ribą 
mokėjimams 0,6 procentinio punkto, siekiant padengti naujus Sąjungos skolinimosi 
pajėgumus.

Nepaisant Tarybos/Europos Vadovų Tarybos vėlavimo ir neoptimalaus tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo, Europos Parlamentas aktyviai prisidėjo rengiant dokumentų rinkinį, kurį 
valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino 2020 m. liepos 17–21 d. aukščiausiojo lygio 
susitikime, remdamasis 2018 m. gegužės mėn. ir 2020 m. gegužės mėn. Komisijos 
pasiūlymais. Parlamentas palankiai įvertino istorinį ekonomikos gaivinimo priemonės/NGEU 
sukūrimą. Tačiau jis apgailestavo dėl nepagrįsto lėšų sumažinimo į ateitį orientuotoms 
programoms, nepakankamo įsipareigojimo kurti naujus nuosavus išteklius (kurie padengtų 
bent išieškojimo skolos išlaidas), nepakankamo EP dalyvavimo priimant sprendimus dėl 
Ekonomikos gaivinimo priemonės ir jos valdymo, taip pat dėl susilpninto teisinės valstybės 
mechanizmo.

Per sunkias Parlamento, Tarybos ir Komisijos derybas, vykusias 2020 m. rugpjūčio 27 d. – 
lapkričio 10 d., Parlamento derybininkai, be 2020 m. liepos 21 d. Europos Vadovų Tarybos 
išvadų, pasiekė reikšmingų patobulinimų. Lapkričio 5 d. taip pat buvo pasiektas 
preliminarus susitarimas dėl teisinės valstybės mechanizmo.

Teigiami žingsniai, neatsižvelgiant į tai, ar jie jau atsispindėti 2020 m. liepos mėn. Tarybos 
pozicijoje ar buvo pasiekti vėliau, apibendrinti toliau pateikiamoje lentelėje.

Pagrindiniai EP 
prašymai

Rezultatai

DFP sumos:
Pavyzdinių 
programų 
sustiprinimas

Teigiami žingsniai Tarybos pozicijoje: Bendras DFP lygis 2018 m. 
kainomis yra 1 074,3 mlrd. EUR, t. y. mažiau už pradinius Parlamento 
prašymus. Tačiau, skaičiuojant reikšmingą Ekonomikos gaivinimo 
priemonės ir (arba) NGEU dotacijų komponentą (kurį ryžtingai siūlė 
Parlamentas tiek prieš Komisijai teikiant pasiūlymus dėl ekonomikos 
gaivinimo, tiek po to), jis padidinamas iki precedento neturinčio lygio 
– 1 464,3 mlrd. EUR. 

Kartu su NGEU (ir padidintomis išlaidomis taikant ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę) DFP užtikrinamas bendras 
žemės ūkio ir sanglaudos finansavimas, panašus į 2014–2020 m., taip 
pat šiek tiek padidintas daugelio kitų esamų ir naujų programų 
finansavimas, palyginti su 2014–2020 m. Tarybos posėdžių metu 
Parlamentas visų pirma gavo Teisingos pertvarkos fondo sukūrimą.

Vis dėlto Europos Vadovų Taryba gerokai sumažino centralizuotai 
valdomas programas ir dalį priemonės „Next Generation EU“ (NGEU) 
dotacijų, kurios buvo pasiūlytos siekiant papildyti ES pavyzdines 
programas (išskyrus Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę), kad būtų atsižvelgta į ekonominius krizės padarinius. Todėl 
kai kurių iš šių programų dydis buvo sumažintas iki žemesnio lygio nei 
numatyta pradiniame Komisijos pasiūlyme arba numatytas 
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padidinimas buvo visiškai atmestas. 

Tarybos pozicijos patobulinimai: Siekiant 2020 m. lapkričio 10 d. 
politinio kompromiso, Parlamentui papildomai skiriama 16 mlrd. 
EUR (2018 m. kainomis), kad būtų padidintas lėšų skyrimas išlaidų 
programoms ir lankstumo mechanizmams, padidinant Europos Vadovų 
Tarybos pasiūlytas sumas. Tai pirmas kartas, kai Parlamentui pavyksta 
užtikrinti ES programų viršutinių ribų ir finansinių asignavimų 
padidinimą, kaip siūlė Europos Vadovų Taryba.

15 mlrd. EUR papildomų lėšų skiriama pavyzdinėms programoms 
ir (arba) sritims:
– „Europos horizontas“: + 4 mlrd.;
– Programa „InvestEU“: + 1 mlrd.;
– „Erasmus+“: + 2,2 mlrd.;
– „ES – sveikatos labui“: + 3,4 mlrd.;
– „Kūrybiška Europa“: + 0,6 mlrd.;
– Teisių ir vertybių programa: + 0,8 mlrd.;
– Sienų valdymo fondas ir Sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos: + 

1,5 mlrd.;
– KVTBP: + 1 mlrd.;
– Humanitarinė pagalba: + 0,5 mlrd.

Būsimiems nenumatytiems poreikiams patenkinti papildomai 1 mlrd. 
EUR skiriamas lankstumo priemonei (be to, šios priemonės 
mobilizavimo taisyklės buvo supaprastintos, palyginti su Tarybos 
pozicija). Parlamentas taip pat užtikrino ir padidino naujojo 
Solidarumo ir neatidėliotinos pagalbos rezervo išorinę kryptį.

Pagrindinis padidinimo šaltinis (11 mlrd. EUR) bus gautas taikant 
naują mechanizmą, susietą su pajamomis iš Sąjungos surinktų baudų, 
ir dėl to 2022–2027 m. atitinkamoms programoms automatiškai bus 
skirta papildomų asignavimų. Taikant šį mechanizmą taip pat kasmet 
bus realiai didinamos DFP viršutinės ribos. Todėl septynerių metų 
DFP bendra viršutinė riba palaipsniui pasieks 1 085,3 mlrd. EUR 2018 
m. kainomis, t. y. realiąja verte bus 2 mlrd. EUR didesnė už lygiavertę 
2014–2020 m. DFP viršutinę ribą (1 083,3 mlrd. EUR 2018 m. 
kainomis be JK, bet su EPF).

Papildoma suma (2,5 mlrd. EUR) gaunama iš maržų, kurios liko 
nepaskirstytos neviršijant Europos Vadovų Tarybos nustatytų 
viršutinių ribų. 1 mlrd. EUR bus gauta iš grįžtamųjų lėšų iš AKR 
investicinės priemonės (Europos plėtros fondo) KVTBP naudai. 0,5 
mlrd. EUR gaunama iš programai „Europos horizontas“ skirtų 
panaikintų asignavimų mokslinių tyrimų srityje (Finansinio reglamento 
15 straipsnio 3 dalis).

Grąžinimo išlaidos ir skolos susigrąžinimo palūkanos įtrauktos į 2021–
2027 m. DFP viršutines ribas, tačiau Parlamentas užtikrino susitarimu, 
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kad šis traktavimas nedarytų poveikio tam, kaip šis klausimas bus 
sprendžiamas būsimose DFP nuo 2028 m., ir kad tokiomis išlaidomis 
turi būti siekiama nemažinti ES programų ir lėšų.

Komisija vienašališkai įsipareigoja iki 2024 m. sausio 1 d. pateikti 
DFP veikimo peržiūrą ir prireikus pasiūlymus dėl peržiūros.

 Naujų nuosavų 
išteklių įvedimas 

Teigiami žingsniai Tarybos pozicijoje: Naujuoju sprendimu dėl 
nuosavų išteklių bus sukurti Sąjungos skolinimosi pajėgumai, nes bus 
gerokai padidinta nuosavų išteklių viršutinė riba.

Parlamentui tvirtai paprašius ir atsižvelgiant į ilgalaikę Parlamento 
poziciją, Europos Vadovų Taryba oficialiai patvirtino naujus nuosavus 
išteklius – naują įnašą, grindžiamą neperdirbtų plastiko pakuočių 
atliekų svoriu (vad. „plastiko indėlis“), ir tokiu būdu išvedė iš daugiau 
kaip 30 metų trukusios aklavietės. Tai pirmas žingsnis tenkinant 
Parlamento prašymą įvesti naujų nuosavų išteklių krepšelį. Be to, 
patvirtinti supaprastinti PVM pagrįsti nuosavi ištekliai, kurie, kaip 
tikimasi, labai pagerins sistemos veikimą. Tačiau Parlamentas 
apgailestauja dėl to, kad muitų surinkimui ir toliau taikomos ir 
didinamos nuolaidos ir korekcijos bei laikymo išlaidos.

Tarybos pozicijos patobulinimai: Derybų metu Parlamentas daugiausia 
pastangų veiksmų gairių dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo 
užtikrinimui kitos DFP laikotarpiu. Galiausiai institucijos susitaria dėl 
šių dalykų:
– Gairės įtvirtintos Tarpinstituciniame susitarime, kuriuo 

nustatomas bendradarbiavimas ir nustatoma visoms trims 
institucijoms privaloma tvarka, įskaitant reguliaraus dialogo 
pradžią;

– Pritaria principui, kad NGEU palūkanų išlaidos ir grąžinamos 
sumos turi būti dengiamos iš pajamų, gautų iš naujų nuosavų 
išteklių;

– Pirmasis etapas (2021 m.): įnašas, pagrįstas neperdirbto plastiko 
kiekiu, bus pradėtas taikyti 2021 m. sausio mėn., nauji pasiūlymai 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl pasienio anglies 
dioksido mokesčio mechanizmo, skaitmeninio mokesčio ir 
ATLPS bus pateikti iki birželio mėn.; 

– Antrasis etapas (2022 ir 2023 m.): Taryba apsvarstys šių naujų 
nuosavų išteklių klausimą ne vėliau kaip 2022 m. liepos 1 d., kad 
juos būtų galima nustatyti ne vėliau kaip 2023 m. sausio 1 d.

– Trečiasis etapas (2024–2026 m.): iki 2024 m. birželio mėn. 
Komisija, remdamasi poveikio vertinimais, pateiks pasiūlymą dėl 
papildomų naujų nuosavų išteklių, kurie galėtų apimti 
finansinių sandorių mokestį ir finansinį įnašą, susijusį su 
įmonių sektoriumi, arba naują bendrą pelno mokesčio bazę. 
Taryba apsvarstys šių naujų nuosavų išteklių klausimą ne vėliau 
kaip 2025 m. liepos 1 d., kad juos būtų galima pradėti taikyti ne 
vėliau kaip 2026 m. sausio 1 d.
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Europos 
Parlamento, 
kaip vienos iš 
biudžeto 
valdymo 
institucijų, 
vaidmuo

Teigiami žingsniai Tarybos pozicijoje: Daugiametėje finansinėje 
programoje Taryba pritarė tam, kad Europos plėtros fondas būtų 
įtrauktas į Sąjungos biudžetą – tai ilgalaikis Parlamento prašymas 
užtikrinti savo paties vaidmenį ir priežiūrą bei sustiprinti ES biudžeto 
vieningumą.

Kalbant apie priemonę „Next Generation EU“ (NGEU), nors dauguma 
kitų įnašų pirmiausia buvo susiję su tarpvyriausybiniais mechanizmais, 
Parlamentas buvo pagrindinis ekonomikos gaivinimo priemonės 
įtvirtinimo Sąjungos sistemoje, kaip siūlė Komisija ir kuriam pritarė 
Taryba, propaguotojas. 

Tačiau NGEU sukurta remiantis teisiniu pagrindu, pagal kurį 
Parlamentas nedalyvauja teisėkūros sprendimų priėmimo procedūroje 
(SESV 122 straipsnis), ir iš jo gaunamos lėšos, kurios įtraukiamos į 
biudžetą kaip išorės asignuotosios įplaukos, kurioms netaikoma įprasta 
biudžeto procedūra.

Tarybos pozicijos patobulinimai: Kalbant apie būsimų krizės 
mechanizmų, grindžiamų SESV 122 straipsniu ir galinčių turėti 
pastebimo poveikio biudžetui, sukūrimą, Parlamentas pasiekė tai, kad 
sukuriamas naujas procedūrinis etapas (biudžeto tikrinimo 
procedūra). Bus sušauktas jungtinis komitetas, kuriame Taryba ir 
Parlamentas, prieš Tarybai priimant sprendimą, vykdys konstruktyvų 
dialogą ir sieks bendrai suprasti poveikį biudžetui.

Kalbant apie pačią NGEU, Parlamentas užtikrino, kad į Tarpinstitucinį 
susitarimą būtų įtrauktas naujas skirsnis, kuriuo didinamas biudžeto 
valdymo institucijos dalyvavimas naudojant NGEU išorės 
asignuotąsias pajamas (išsami informacija ir atnaujinimai, reguliarūs 
tarpinstituciniai posėdžiai, metinio biudžeto priedo priėmimas, 
procedūra nukrypimams šalinti). 

Parlamentas taip pat užtikrino, kad priimamas susitarimas per kitą 
Finansinio reglamento peržiūrą struktūriškiau įvertinti nuostatas dėl 
išorės asignuotųjų pajamų ir ataskaitų apie skolinimąsi ir skolinimą 
teikimą.

Galiausiai, atsižvelgdamas į nepakankamai optimalią derybų dėl DFP 
proceso patirtį, Parlamentas užtikrino, kad Tarpinstituciniame 
susitarime būtų numatyta nauja nuostata, pagal kurią institucijos sieks 
nustatyti konkrečią bendradarbiavimo ir dialogo per būsimas 
derybas dėl DFP tvarką.

Horizontalieji 
klausimai

Teigiami žingsniai Tarybos pozicijoje: Remiama Parlamento, Taryba 
bendrą išlaidų, kuriomis remiami klimato politikos tikslai, tikslą 
padidino nuo 25 proc. (Komisijos siūlymu) iki ne mažiau kaip 30 proc. 
DFP/NGES išlaidų. 
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Tarybos pozicijos patobulinimai: Tarpinstituciniame susitarime 
Parlamentas užtikrino, kad būtų taikoma patobulinta klimato 
stebėjimo metodika, suteikiant Parlamentui ir Tarybai svarbesnį 
vaidmenį, ir taisomosios priemonės, kad būtų pasiektas bendras bent 
30 proc. klimato srities tikslas.

Parlamentas pasiekė, kad į DFP nuo 2024 m. būtų įtrauktas naujas 7,5 
proc. metinis biologinės įvairovės tikslas, planuojant 2026 ir 2027 m. 
jį padidinti iki 10 proc.  Ši metodika turi būti parengta glaudžiai 
bendradarbiaujant su Parlamentu ir Taryba.

Parlamentas taip pat užtikrino, kad būtų parengta lyčių lygybei skirtų 
išlaidų vertinimo metodika, kuri būtų taikoma ne vėliau kaip nuo 
2023 m. kelioms centralizuotai valdomoms programoms, planuojant 
šias išlaidas pratęsti antrojoje DFP pusėje.

Siekdamos geriau apsaugoti ES biudžetą, įskaitant NGEU išlaidas, ir 
pagerinti biudžeto priežiūrą, kontrolę ir auditą, institucijos susitarė 
reformuoti duomenų apie lėšų gavėjus rinkimą, kokybę ir 
palyginamumą, kad informacija būtų prieinama laiku, integruotai, 
palyginamai ir centralizuotai prieinama forma ir kad ji apimtų ne tik 
tiesioginius lėšų gavėjus, bet ir tikruosius lėšų gavėjų savininkus.
 

2. Tvarkaraštis

 2018 m. kovo 14 d. Parlamentas tapo pirmąja institucija, dviejose ne teisėkūros 
rezoliucijose išdėsčiusi savo poziciją dėl 2021-2027 m. DFP ir nuosavų išteklių3, 
siekdama padaryti poveikį Komisijos pasiūlymams. Jis nurodė, kad nesuteiks savo 
pritarimo DFP, jei nebus padaryta pakankamai pažangos nuosavų išteklių srityje.

 2018 m. gegužės 2 d. 2018 m. gegužės 2 d. Komisija paskelbė savo pasiūlymus dėl 
DFP ir nuosavų išteklių, kuriuose siūloma DFP įsipareigojimams skirti 1 134,6 mlrd. 
EUR 2018 m. kainomis. Ji taip pat pateikė reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos 
projektą („Teisinės valstybės mechanizmas“), o per kelias vėlesnes savaites – 
pasiūlymus dėl 37 sektorių programų pagrindinių teisės aktų. Komisija nustatė tikslą 
pasiekti susitarimą iki 2019 m. gegužės mėn. vyksiančių Europos Parlamento rinkimų. 
Parlamentas, reaguodamas į Komisijos pasiūlymus, 2018 m. gegužės 30 d. priėmė 
trumpą rezoliuciją.

 2018 m. gegužės mėn. (iki 2020 m. liepos mėn.) Derybų grupė ir viena po kitos 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės pradėjo keistis nuomonėmis prieš 
Bendrųjų reikalų tarybos (GAC taryba) posėdį, į kurio darbotvarkę buvo įtraukta DFP 
(Bendrųjų reikalų tarybos parengiamieji ir aptariamieji posėdžiai), ir po jo. 
Parlamentas juos apibūdino kaip trumpus ir pernelyg oficialius. Derybų grupė du 
kartus buvo pakviesta į neformalius susitikimus su Bendrųjų reikalų tarybos ministrais 

3Priimti tekstai, P8_TA(2018)0075 ir P8_TA(2018)0076.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0076_LT.html
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2019 m. kovo 12 d. (Bukarešte) ir 2019 m. lapkričio 19 d. (Briuselyje)4.

 2018 m. lapkričio 14 d. Parlamentas priėmė preliminarų pranešimą5, kuriame 
pateikiami išsamūs jo derybų įgaliojimai ir kuriame visų pirma nurodomi:

– išsamios visų DFP viršutinių ribų ir specialių priemonių sumos, suskirstytos 
pagal programas, neviršijant 1 324,1 mlrd. EUR viršutinės ribos;

– konkretūs Komisijos DFP reglamento projekto ir tarpinstitucinio susitarimo 
projekto pakeitimai.

Parlamentas paprašė paspartinti reguliarius susitikimus su Taryba, kad būtų sudarytos 
sąlygos pradėti oficialias derybas, kad būtų pasiektas geras susitarimas iki 2019 m. 
Europos Parlamento rinkimų.

 2018 m. gruodžio mėn. Bendrųjų reikalų tarybai pateikta pirmoji dalinė derybų 
schema6. Parlamento derybų grupė pradėjo platinti Taryboje ir Parlamente anotuotas 
derybų schemų versijas, parengtas bendradarbiaujant su sektorių programų 
pranešėjais, siekiant skatinti informavimą ir keitimąsi nuomonėmis apie Parlamento 
požiūrį. Europos Vadovų Taryba atmetė galimybę pasiekti susitarimą iki rinkimų.

 2018 m. lapkričio mėn. – 2019 m. gegužės mėn. Parlamentas patvirtino derybų 
įgaliojimus dėl teisinės valstybės mechanizmo ir beveik visų išlaidų programų. 
Parlamentas sutiko sudaryti kai kuriuos dalinius susitarimus su Taryba remdamasis 
Tarybos daliniais derybų įgaliojimais (dėl sektorinių nuostatų, kurioms įtakos turi 
derybų schema, dar nebuvo deramasi).

 2019 m. spalio 10 d. Po Europos Parlamento rinkimų Parlamentas patvirtino ir 
atnaujino savo derybų įgaliojimus ir paragino Komisiją savo pradiniame pasiūlyme dėl 
DFP oficialiai atsižvelgti į įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė naujasis pirmininkas, 
poveikį7. Dėl vėlavimų Taryboje Parlamentas paprašė parengti atsarginių priemonių 
planą, jei susitarimas nebūtų pasiektas laiku.

 2019 m. gruodžio mėn. Bendrųjų reikalų tarybai pateikta pirmoji derybų schema su 
konkrečiomis sumomis. Be savo anotuotų derybų schemos versijų, Parlamento derybų 
grupė pradeda platinti kitų institucijų visų naujai siūlomų sumų lyginamąją analizę.

 2020 m. vasario 20-21 d. Neeiliniame Europos Vadovų Tarybos susitikime 
sprendimas nebuvo priimtas. Remdamasis SESV 225 straipsniu, Parlamentas 
atitinkamai parengia oficialų prašymą Komisijai parengti atsarginių priemonių planą8.

4 Neskaičiuojant dvišalių susitikimų su ministrais, ambasadoriais, Komisijos nariais ir suinteresuotaisiais 
subjektais visu šiuo laikotarpiu.
5 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0449.
6 Derybų schemos – tai vidaus dokumentai, kuriais siekiama suderinti Tarybos pozicijas dėl daugelio kelių 
teisėkūros tekstų politinių aspektų ir galiausiai parengti išsamias Europos Vadovų Tarybos išvadas. Kaip 
pažymėjo Parlamentas, jomis Europos Vadovų Tarybai paprastai suteikiamas pagrindinis vaidmuo, be kita ko, 
priimant sprendimus dėl daugelio sektorinių nuostatų pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Jomis neleidžiama 
Tarybai priimti išsamių derybų įgaliojimų anksčiau nei procesas artėja link pabaigos ir, jas transformavus į 
Europos Vadovų Tarybos išvadas, labai apribojama Tarybos derybininkų veiksmų laisvė.
7 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0032.
8 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0065.
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 2020 m. balandžio ir gegužės mėn. Atsižvelgdamas į COVID-19 pandemijos 
padarinius sveikatai ir ekonomikai, Parlamentas dviejose rezoliucijose9 paragino 
Komisiją pasiūlyti plataus masto ekonomikos gaivinimo ir atstatymo priemonių 
rinkinį , finansuojamą bendru skolinimusi iš Sąjungos biudžeto, į kurį būtų įtrauktas 
reikšmingas dotacijų komponentas.

 2020 m. gegužės 27 d. Komisija pateikė ekonomikos gaivinimo planą, į kurį įtraukti 
peržiūrėti pasiūlymai dėl DFP ir nuosavų išteklių, nauji pasiūlymai dėl 750 mlrd. EUR 
vertės ekonomikos gaivinimo priemonės („Next Generation EU“), finansuojamos 
skolinantis finansų rinkose, sukūrimo ir nauji arba patikslinti sektoriniai pasiūlymai. 

 2020 m. liepos 8 d. Pirmasis aukšto lygio susitikimas su institucijų pirmininkais, kaip 
nustatyta SESV 324 straipsnyje, siekiant „skatinti konsultacijas ir pozicijų 
suderinimą“10.

 2020 m. liepos 17-21 d. Europos Vadovų Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl DFP, 
kurios dydis – 1 074,3 mlrd. EUR 2018 m. kainomis, ir dėl ekonomikos gaivinimo 
priemonės, kurios dydis – 750 mlrd. EUR, įskaitant 390 mlrd. EUR dotacijų. Tai 
suteikė galimybę Tarybai nustatyti išsamias pozicijas ir priimti derybų įgaliojimus dėl 
viso pasiūlymų rinkinio. 

 2020 m. liepos 23 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją11, kurioje pateiktas Parlamento 
atliktas Europos Vadovų Tarybos išvadų vertinimas ir nustatyti pagrindiniai būsimų 
derybų elementai.

 2020 m. rugpjūčio 27 d. Pradėtos derybos Parlamento derybų grupės, Vokietijos 
(pirmininkaujančios Tarybai valstybes narės) nuolatinio atstovo ir už biudžetą 
atsakingo Komisijos nario trišalio dialogo susitikimų forma. Prieš juos ir po jų buvo 
rengiama daug techninio lygmens parengiamųjų ir įgyvendinimo trišalių susitikimų. 

 2020 m. rugsėjo 16 d. Nelaukdamas derybų rezultatų, Parlamentas pateikė savo 
privalomą nuomonę dėl sprendimo dėl nuosavų išteklių12, kad būtų galima jį priimti 
Taryboje ir vėliau jį ratifikuoti visose valstybėse narėse, siekiant sudaryti sąlygas 
greitai pradėti taikyti ekonomikos gaivinimo priemonę.

 2020 m. rugsėjo 30 d. Taryba patvirtino derybų dėl teisinės valstybės mechanizmo 
įgaliojimus. Derybininkai preliminarų susitarimą pasiekė 2020 m. lapkričio 5 d. (jam 
lapkričio 12 d. pritarė Biudžeto ir Biudžeto kontrolės komitetai, o lapkričio 16 d. – 
Nuolatinių atstovų komitetas).

 2020 m. lapkričio 10 d. Per 12-ąjį trišalio dialogo susitikimą derybininkai dėl DFP ir 
nuosavų išteklių pasiekė politinį susitarimą dėl DFP, nuosavų išteklių ir ekonomikos 
gaivinimo priemonės.

9 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0054 ir P9_TA(2020)0124.
10 Neskaičiuojant EP pirmininko kalbų Europos Vadovų Taryboje ir neoficialių dvišalių susitikimų su kitų 
institucijų pirmininkais (kai kurie jų vyko dalyvaujant derybų grupei).
11 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0206.
12 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0220.


