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Politinis susitarimas dėl DFP  

2013 m. liepos 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl politinio susitarimo dėl 2014–

2020 m. daugiametės finansinės programos (2012/2799(RSP)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 310, 311, 312 ir 323 

straipsnius, 

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją, priimtą siekiant sėkmingai 

užbaigti 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūrą1, 

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl Europos Vadovų Tarybos 2013 

m. vasario 7–8 d. susitikimo išvadų dėl daugiametės finansinės programos2, 

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas, priimtas 2013 m. 

vasario 8 d., 

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas, priimtas 2013 m. 

birželio 28 d., 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis, 

1. palankiai vertina po ilgų ir sunkių derybų 2013 m. birželio 27 d. aukščiausiu politiniu 

lygmeniu pasiektą Parlamento, Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos 

politinį susitarimą dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP); pripažįsta 

pirmininkavusios Airijos pastangas siekiant šio susitarimo; 

2. pabrėžia, kad Parlamento atkaklumo per derybas dėka pirmą kartą priimta daug 

priemonių, kurios bus naudingos užtikrinant, kad naujoji finansinė programa būtų 

veiksminga, nuosekli, skaidri ir labiau atitiktų ES piliečių interesus; ypač pabrėžia naujas 

priemones, susijusias su DFP peržiūra, lankstumu, nuosavais ištekliais ir biudžeto 

vientisumu ir skaidrumu, kurioms Parlamentas per derybas skyrė daugiausia dėmesio; 

3. yra pasirengęs teikti DFP reglamentą ir naująjį tarpinstitucinį susitarimą balsavimui 

rudens pradžioje, kai tik bus įvykdytos būtinos techninės ir teisinės sąlygos tam, kad būtų 

galima parengti galutines atitinkamų dokumentų redakcijas, kurios atspindėtų Tarybos ir 

Parlamento pasiektą bendrą susitarimą; 

4. vis dėlto primena savo poziciją, pateiktą minėtoje 2013 m. kovo 13 d. rezoliucijoje dėl 

DFP, kad Parlamentas negalės pritariamai balsuoti dėl DFP reglamento, jei nebus 

absoliučios garantijos, kad bus visiškai padengti 2013 m. neapmokėtų mokėjimų 

reikalavimai; todėl tikisi, kad Taryba ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 9 d. vyksiančio 
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laikytųsi savo politinio įsipareigojimo nedelsiant patvirtinti dar vieną taisomąjį biudžetą 

siekiant išvengti mokėjimų asignavimų trūkumo, kuris galėtų lemti struktūrinį ES 

biudžeto deficitą 2013 m. pabaigoje; pareiškia, kad Parlamentas arba nepritars DFP 

reglamentui arba nepriims 2014 m. biudžeto tol, kol Taryba nepriims šio naujo taisomojo 

biudžeto, kuriuo būtų padengtas Komisijos nustatytas likęs deficitas; 

5. be to, pabrėžia, kad DFP reglamentas negali būti teisiškai patvirtintas, jei nebus pasiektas 

politinis susitarimas tinkamu teisiniu pagrindu, ypač dėl punktų, kurie taip pat numatyti 

DFP reglamente; išreiškia norą kiek įmanoma greičiau užbaigti derybas dėl visų 

daugiamečių programų teisinio pagrindo ir dar kartą patvirtina, kad laikysis principo „dėl 

nieko nesutarta, kol nesutarta dėl visko“; primygtinai reikalauja, kad būtų visiškai 

gerbiamos Parlamento teisėkūros galios, numatytos Lisabonos sutartyje, ir ragina Tarybą 

tinkamai tartis dėl visų vadinamųjų su DFP susijusių teisinio pagrindo dalių; palankiai 

vertina iki šiol pasiektus politinius susitarimus dėl kelių naujų ES daugiamečių programų; 

6. pripažįsta valstybių narių dedamas biudžeto konsolidavimo pastangas; tačiau mano, kad 

bendras kitos DFP lygis, dėl kurio nusprendė Europos Vadovų Taryba, neatitinka ES 

politinių tikslų ir poreikio užtikrinti sėkmingą strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimą; 

yra susirūpinęs, kad šių išteklių gali nepakakti siekiant suteikti ES pakankamai priemonių 

koordinuotai atsigauti po dabartinės krizės ir sustiprėti; apgailestauja dėl to, kad valstybės 

narės ir toliau nepakankamai vertina ES biudžeto vaidmenį ir jo indėlį stiprinant 

ekonominį valdymą ir fiskalinį koordinavimą visoje ES; be to, baiminasi, kad tokios 

žemos DFP viršutinės ribos gerokai sumažins Parlamento veiksmų laisvę vykdant metines 

biudžeto sudarymo procedūras; 

7. pabrėžia, kad 2016 m. pabaigoje svarbu numatyti privalomą kitos DFP peržiūrą ir tolesnį 

persvarstymą siekiant, kad nauja Komisija ir Parlamentas galėtų iš naujo įvertinti ES 

politinius prioritetus, pritaikyti DFP prie naujų iššūkių ir poreikių ir visapusiškai 

atsižvelgti į naujausias makroekonomines prognozes; primygtinai reikalauja, kad, 

Komisijai atlikus šią privalomą ES biudžeto peržiūrą ir išlaidų, ir pajamų aspektais, būtų 

pateiktas teisės akto pasiūlymas dėl DFP reglamento persvarstymo, kaip nurodyta prie to 

reglamento pridėtoje Komisijos deklaracijoje; ketina siekti, kad šis privalomas DFP 

persvarstymas būtų vienas iš pagrindinių reikalavimų tvirtinant naują Komisijos 

pirmininką; 

8. dar kartą pakartoja, kad itin svarbu padidinti 2014–2020 m. DFP lankstumą tam, kad būtų 

galima visiškai pasinaudoti atitinkamomis DFP viršutinėmis įsipareigojimų (960 mlrd. 

EUR) ir mokėjimų (908,4 mlrd. EUR) ribomis, kurias nustatė Europos Vadovų Taryba; 

todėl palankiai vertina tai, kad Taryba patvirtino du pagrindinius Parlamento pateiktus 

pasiūlymus, būtent bendrosios mokėjimų maržos ir bendrosios įsipareigojimų maržos 

sukūrimą, nes tai leis savaime perkelti nepanaudotus asignavimus iš vienų finansinių 

metų į kitus; vis dėlto apgailestauja, kad Taryba nustatė apribojimus (laiko arba sumos 

aspektais), kurie galėtų sutrukdyti visiškai pasinaudoti šiomis priemonėmis; mano, kad 

šių priemonių gerinimas turėtų būti neatskiriama DFP po rinkimų vyksiančio 

persvarstymo, kurį turės pasiūlyti Komisija, dalis; 

9. pabrėžia, kad naujos lankstumo taisyklės dėl įsipareigojimų turėtų suteikti galimybę 

įgyvendinant 2014–2020 m. DFP skirti papildomų asignavimų programoms, susijusioms 

su augimu ir užimtumu, ypač Jaunimo užimtumo iniciatyvai, siekiant užtikrinti 

nenutrūkstamą finansavimą ir kiek įmanoma efektyviau panaudoti sumas, numatytas 



atsižvelgiant į sutartas viršutines ribas; 

10. palankiai vertina tai, kad daugiau asignavimų Jaunimo užimtumo iniciatyvai finansuoti 

skiriama pirmaisiais 2014 ir 2015 m., ir primygtinai teigia, kad 2016 m. reikės papildomų 

asignavimų siekiant užtikrinti šios programos tvarumą ir veiksmingumą; 

11. pabrėžia, kad Parlamentui primygtinai reikalaujant taip pat ir programoms 

„Horizontas 2020“, „Erasmus“ ir „COSME“ daugiau lėšų bus skiriama 2014–2015 m. 

siekiant sumažinti finansavimo atotrūkį, susidariusį 2013 m. ir 2014 m. biudžetuose; be 

to, tvirtina, kad būtina ir toliau numatyti lėšų Skaitmeninei darbotvarkei finansuoti; 

12. palankiai vertina tai, kad numatyta galimybė papildomai (iki 1 mlrd. EUR) padidinti 

maisto skirstymo programai skiriamą finansavimą tose valstybėse narėse, kurios 

pageidauja naudoti šį padidinimą tam, kad padėtų labiausiai nepasiturintiems Sąjungos 

asmenims; tikisi, kad Taryba ir Parlamentas kiek galima greičiau šiuo metu vykstančiose 

derybose dėl teisinio minėtosios programos pagrindo sutars dėl konkrečių šio 

įsipareigojimo įgyvendinimo būdų; 

13. apgailestauja dėl to, kad Taryba nepadarė jokios pažangos nuosavų išteklių sistemos 

reformos, paremtos Komisijos pateiktais teisės aktų pasiūlymais, srityje; pabrėžia, kad ES 

biudžetas turėtų būti finansuojamas iš tiesų nuosavais ištekliais, kaip numatyta Sutartyje, 

ir patvirtina savo įsipareigojimą vykdyti reformą, kuria siekiama sumažinti valstybių 

narių BNP pagrįstus įnašus į ES biudžetą tiek, kad jie sudarytų ne daugiau kaip 40 proc.; 

todėl tikisi, kad trys ES institucijos, siekdamos pastebimos pažangos, ypač turint mintyje 

DFP laikotarpio vidurio peržiūrą ir (arba) persvarstymą, susitars dėl bendros deklaracijos 

dėl nuosavų išteklių; todėl ragina tuo metu, kai oficialiai bus tvirtinamas DFP 

reglamentas, sukviesti aukšto lygio darbo grupę nuosavų išteklių klausimui spręsti, kuri 

būtų įgaliota išnagrinėti visus nuosavų išteklių sistemos reformos aspektus;  

14. palankiai vertina derybų dėl ES biudžeto vientisumo ir skaidrumo rezultatus; mano, kad 

bet koks galimas euro zonos biudžetas, kuris galėtų būti numatytas ateityje, turėtų būti 

arba integruotas į ES biudžetą, arba prie jo pridėtas; 

15. labai apgailestauja dėl šios procedūros, kurią taikant pasiektas šis susitarimas dėl 2014–

2020 m. DFP ir kurios metu Parlamentas iš tiesų negalėjo naudotis savo realiomis 

biudžeto valdymo galiomis, numatytomis SESV; mano, kad daug Parlamento delegacijos 

ir paeiliui Tarybai pirmininkaujančių valstybių posėdžių, vykusių per pastaruosius 

kelerius metus greta atitinkamų Bendrųjų reikalų tarybos posėdžių, taip pat delegacijos 

dalyvavimas neoficialiuose Tarybos posėdžiuose, kuriuose buvo nagrinėjama DFP, 

nedavė jokios aiškios naudos, nes nepadarė jokio poveikio derybų esmei, tvarkaraščiui ar 

turiniui, arba Tarybos pozicijai, įskaitant dėl poreikio atskirti teisinius DFP susitarimo 

aspektus nuo biudžetinių aspektų; 

16. taigi ragina Biudžeto komitetą, bendradarbiaujant su Konstitucinių reikalų komitetu, 

padaryti reikiamas išvadas ir pateikti naujus pasiūlymus dėl tokių derybų eigos siekiant 

užtikrinti demokratinį ir skaidrų visos biudžeto procedūros pobūdį; 

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, 

valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, taip pat kitoms atitinkamoms institucijoms 

ir įstaigoms. 



 


