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2017 m. biudžeto procedūra: bendras projektas  

2016 m. gruodžio 1 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos Sąjungos 

2017 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas 

patvirtino vykdant biudžeto procedūrą (14635/2016 – C8-0470/2016 – 2016/2047(BUD)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į bendrą projektą, kurį patvirtino Taikinimo komitetas, ir su juo 

susijusius Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimus (14635/2016 – C8-

0470/2016), 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projektą, 

kurį Komisija priėmė 2016 m. liepos 18 d. (COM(2016)0300), 

– atsižvelgdamas į poziciją dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto 

projekto, kurią Taryba priėmė 2016 m. rugsėjo 12 d. ir perdavė Europos Parlamentui 

2016 m. rugsėjo 14 d. (11900/2016 – C8-0373/2016), 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto 

projekto taisomąjį raštą Nr. 1/2017, kurį Komisija pateikė 2016 m. spalio 17 d., 

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl 

Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto1 ir joje pateiktus 

biudžeto pakeitimus, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas, 

dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos2, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 

Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 

taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20023, 

                                                 
1  Tą dieną priimti tekstai, P8_TA(2016)0411. 
2  OL L 168, 2014 6 7, p. 105. 
3  OL L 298, 2012 10 26, p. 1. 



 

 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 

1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa1, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 

klausimais ir patikimo finansų valdymo2, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 90 ir 91 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Parlamento delegacijos Taikinimo komitete pranešimą (A8-

0353/2016), 

1. pritaria bendram projektui, dėl kurio susitarė Taikinimo komitetas ir kurį sudaro visi 

toliau nurodyti dokumentai: 

– biudžeto eilučių, kurios nebuvo pakeistos, palyginti su biudžeto projektu arba 

Tarybos pozicija, sąrašas; 

– suvestinės sumos pagal finansinės programos išlaidų kategorijas; 

– pagal kiekvieną eilutę nurodomos visų biudžeto punktų sumos; 

– konsoliduotas dokumentas, kuriame nurodomos visų eilučių, pakeistų per 

taikinimą, sumos ir galutinis tekstas; 

2. patvirtina prie šios rezoliucijos pridėtus Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

bendrus pareiškimus; 

3. pažymi, kad šios taikinimo procedūros metu vienas iš sunkiausių klausimų buvo 

Parlamento darbuotojų skaičius; primena, kad remiantis neoficialiu susitarimu, 

kiekviena iš biudžeto valdymo institucijų turi išimtinę kompetenciją dėl savo biudžeto 

skirsnio; taip pat primena savo politinį sprendimą frakcijoms netaikyti 5 proc. 

darbuotojų mažinimo tikslo, kaip buvo pabrėžta jo rezoliucijose dėl 2014 m., 2015 m., 

2016 m. ir 2017 m. biudžeto; planuoja įvertinti su biudžetu susijusių sprendimų poveikį 

institucijos veikimui; 

4. paveda Pirmininkui paskelbti, kad Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrasis 

biudžetas yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje; 

5. paveda Pirmininkui perduoti šią teisėkūros rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms 

atitinkamoms institucijoms ir organams bei nacionaliniams parlamentams. 

                                                 
1  OL L 347, 2013 12 20, p. 884. 
2  OL C 373, 2013 12 20, p. 1. 



 

 

PRIEDAS 

2016 11 17 

GALUTINIS 

2017 m. biudžetas. Bendrų išvadų elementai 

 

Šios bendros išvados apima šiuos skirsnius: 

1. 2017 m. biudžetas; 

2. 2016 m. biudžetas. Taisomųjų biudžetų Nr. 4, 5 ir 6/2016 projektai; 

3. Bendri pareiškimai. 

 

Apibendrinamoji apžvalga 

A. 2017 m. biudžetas 

Atsižvelgiant į bendrų išvadų elementus: 

– 2017 m. biudžete numatyta bendra įsipareigojimų asignavimų suma – 

157 857,8 mln. EUR. Taigi 2017 m. lieka DFP viršutinės ribos nesiekianti 1 100,1 mln. 

EUR įsipareigojimų asignavimų marža. 

– 2017 m. biudžete numatyta bendra mokėjimų asignavimų suma – 134 490,4 mln. EUR. 

– 2017 m. pagal lankstumo priemonę mobilizuojama 530 mln. EUR įsipareigojimų 

asignavimų suma 3 išlaidų kategorijai „Saugumas ir pilietybė“ . 

– Iš bendrosios įsipareigojimų maržos mobilizuojama 1 439,1 mln. EUR suma, skiriama 

1a išlaidų kategorijai „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“. 

– Iš nenumatytų atvejų rezervo mobilizuojama 1 906,2 mln. EUR suma, skiriama 3 ir 4 

išlaidų kategorijoms. Ji 2017 m. kompensuojama 575,0 mln. EUR suma iš 2 išlaidų 

kategorijos „Tvarus augimas. Gamtos ištekliai“ nepaskirstytos maržos ir 2017 m. – 

507,3 mln. EUR, 2018 m. – 570,0 mln. EUR ir 2019 m. – 253,9 mln. EUR sumomis iš 

5 išlaidų kategorijos „Administravimas“ nepaskirstytų maržų. 

– Komisijos skaičiavimu, 2017 m. mokėjimų asignavimai, susiję su lankstumo priemonės 

lėšų mobilizavimu 2014, 2015 ir 2016 m., siekia 981,1 mln. EUR. 

 

B. 2016 m. biudžetas 

Atsižvelgiant į bendrų išvadų elementus: 

– priimtas Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projektas ir su juo susijęs nenumatytų atvejų 

rezervo lėšų mobilizavimas, kaip pasiūlė Komisija. 

– priimtas Taisomojo biudžeto Nr. 5/2016 projektas, kaip pasiūlė Komisija. 

– priimtas Taisomojo biudžeto Nr. 6/2016 projektas ir su juo susijęs Europos Sąjungos 

solidarumo fondo lėšų mobilizavimas, kaip pasiūlė Komisija. 



 

 

1. 2017 m. biudžetas 

1.1. Biudžeto eilutės, dėl kurių nebediskutuojama 

Jei toliau šiose išvadose nenurodoma kitaip, visos biudžeto eilutės, kurių nei Taryba, nei 

Parlamentas nekeitė ir dėl kurių Parlamentas pritarė Tarybos pakeitimams per atitinkamą jų 

svarstymą, laikomos patvirtintomis. 

Atsižvelgiant į kitas biudžeto eilutes, Taikinimo komitetas susitarė dėl išvadų, pateiktų toliau 

1.2–1.8 skirsniuose. 

1.2. Horizontalieji klausimai 

Decentralizuotos agentūros 

ES įnašas (įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai) visoms decentralizuotoms agentūroms ir 

jų pareigybių skaičius nustatytas toks, kokį Komisija siūlė biudžeto projekte su pakeitimais, 

padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2017, išskyrus: 

 Europos policijos biurą (Europolas, biudžeto straipsnis 18 02 04), kuriam numatyta 10 

papildomų pareigybių ir papildoma 675 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų 

asignavimų suma; 

 Europos teisminio bendradarbiavimo padalinį (Eurojustas, biudžeto straipsnis 

33 03 04), kuriam numatyta 10 papildomų pareigybių ir papildoma 675 000 EUR 

įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma; 

 Europos bankininkystės instituciją (EBI, biudžeto straipsnis 12 02 04), kuriai skiriami 

įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai sumažinti 500 000 EUR suma; 

 Europos prieglobsčio paramos biurą (EASO, biudžeto straipsnis 18 03 02), kuriam 

skiriami įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai padidinti 3 000 000 EUR suma; 

 Europos vaistų agentūrą (EMA, biudžeto punktas 17 03 12 01), kuriai skiriami 

įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai sumažinti 8 350 000 EUR suma. 

Vykdomosios įstaigos 

ES įnašas (įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai) vykdomosioms įstaigoms ir jų etatų 

skaičius nustatytas toks, kokį Komisija siūlė 2017 m. biudžeto projekte. 

Bandomieji projektai / parengiamieji veiksmai 

Susitarta dėl išsamaus 78 bandomųjų projektų / parengiamųjų veiksmų (BP/PV) rinkinio – iš 

viso 76,9 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų sumos, kaip siūlė Parlamentas, papildant 

Komisijos 2017 m. biudžeto projekte pasiūlytus parengiamuosius veiksmus. 

Kai bandomajam projektui ar parengiamajam veiksmui taikomas egzistuojantis teisinis 

pagrindas, Komisija gali pasiūlyti asignavimus perkelti atitinkamam teisiniam pagrindui, kad 

būtų palengvintas to veiksmo įgyvendinimas. 

Pagal šį rinkinį visapusiškai atsižvelgiama į Finansiniame reglamente bandomiesiems 

projektams ir parengiamiesiems veiksmams nustatytas viršutines ribas. 

1.3. Finansinės programos išlaidų kategorijos. Įsipareigojimų asignavimai 

Atsižvelgęs į anksčiau nurodytas išvadas dėl biudžeto eilučių, dėl kurių nebediskutuojama, dėl 

agentūrų, bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų, Taikinimo komitetas susitarė dėl šių 

klausimų: 

1a išlaidų kategorija – Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti 



 

 

Toliau nurodytų biudžeto eilučių įsipareigojimų asignavimai nustatyti tokio lygio, kokį 

Komisija pasiūlė 2017 m. biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais pagal Taisomąjį raštą 

Nr. 1/2017: 

    EUR 

Biudžeto 

eilutė 
Pavadinimas 2017 m. BP 

2017 m. 

biudžetas 
Skirtumas 

02 02 02 

Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) galimybių 

gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos 

forma didinimas 

167 030 000 217 030 000 50 000 000 

06 02 01 03 
Transporto rūšių integracijos bei sujungimo 

optimizavimas ir sąveikumo padidinimas 
360 321 493 410 321 493 50 000 000 

08 02 01 01 
Mažai tirtų mokslinių tyrimų stiprinimas 

pasitelkiant Europos mokslinių tyrimų tarybą 
1 736 471 644 1 753 136 644 16 665 000 

08 02 04 
Pažangos skleidimas ir dalyvių skaičiaus 

didinimas 
123 492 850 140 157 850 16 665 000 

09 04 02 01 
Pirmavimas informacinių ir ryšių 

technologijų srityje 
779 380 777 796 050 777 16 670 000 

15 02 01 01 

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos 

švietimo ir mokymo srityje skatinimas ir jų 

svarba darbo rinkai 

1 701 963 700 1 725 463 700 23 500 000 

15 02 01 02 

Kompetencijos ir bendradarbiavimo Europos 

jaunimo reikalų srityje bei jaunimo 

dalyvavimo Europos demokratiniame 

gyvenime skatinimas 

201 400 000 227 900 000 26 500 000 

 Iš viso   200 000 0001 

 

Taryba ir Parlamentas patvirtina, kad sutartas padidinimas 2017 m. biudžeto 1a išlaidų 

kategorijoje atliktas visapusiškai laikantis ankstesnių susitarimų ir juo nepažeidžiamos 

vykstančios teisėkūros procedūros. 

 

Visi kiti 1a išlaidų kategorijos įsipareigojimų asignavimai yra tokio lygio, kokį Komisija 

pasiūlė biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2017, įtraukus 

patikslinimus, dėl kurių susitarta Taikinimo komitete ir kurie pateikti toliau nurodytoje 

lentelėje. Sukurtas konkretus biudžeto straipsnis, skirtas specialiems renginiams, kaip numatyta 

per Parlamento svarstymą. 

 

    EUR 

Biudžeto 

eilutė 
Pavadinimas 

2017 m. BP 

(įsk. TR Nr. 1) 

2017 m. 

biudžetas 
Skirtumas 

32 02 01 01 

Tolesnės energijos vidaus rinkos integracijos 

ir elektros energijos bei dujų tinklų 

tarpvalstybinio sąveikumo didinimas 

217 403 954 206 508 927 -10 895 027 

32 02 01 02 
Sąjungos energijos tiekimo saugumo 

didinimas 
217 403 954 207 441 809 -9 962 145 

32 02 01 03 Indėlis į tvarų vystymąsi ir aplinkos apsaugą 217 404 002 206 509 070 -10 894 932 

32 02 01 04 
Privačioms investicijoms į energetikos 

projektus palankesnės aplinkos sukūrimas 
85 227 000 77 291 975 -7 935 025 

15 02 10 Specialūs kasmetiniai renginiai  6 000 000 6 000 000 

04 03 02 01 PROGRESS — parama Sąjungos užimtumo 60 000 000 65 000 000 5 000 000 

                                                 
1  Šios sumos yra bendro 1a išlaidų kategorijos lėšų padidinimo iki 2020 m., vykdant DFP 

laikotarpio vidurio peržiūrą / tikslinimą, dalis. 



 

 

    EUR 

Biudžeto 

eilutė 
Pavadinimas 

2017 m. BP 

(įsk. TR Nr. 1) 

2017 m. 

biudžetas 
Skirtumas 

bei socialinei politikai ir darbo sąlygas 

reglamentuojantiems teisės aktams rengti, 

įgyvendinti, stebėti ir vertinti 

04 03 02 02 

EURES — Savanoriško darbuotojų 

geografinio judumo skatinimas ir galimybių 

įsidarbinti didinimas  

22 578 000 23 578 000 1 000 000 

 Iš viso   -27 687 129 

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į agentūras, bandomuosius projektus ir 

parengiamuosius veiksmus, sutartas įsipareigojimų lygis yra 21 312,2 mln. EUR ir lieka 

51,9 mln. EUR marža, neviršijant 1a išlaidų kategorijos viršutinės ribos, taip pat panaudojama 

bendrosios įsipareigojimų maržos 1 439,1 mln. EUR suma. 

1b išlaidų kategorija – Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda 

Nustatyti tokio lygio įsipareigojimų asignavimai, koks pasiūlytas 2017 m. biudžeto projekte. 

Atsižvelgiant į bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, sutartas įsipareigojimų 

lygis yra 53 586,6 mln. EUR ir lieka 0,4 mln. EUR marža, neviršijant 1b išlaidų kategorijos 

viršutinės ribos. 

2 išlaidų kategorija – Tvarus augimas. Gamtos ištekliai 

Įsipareigojimų asignavimai nustatyti tokio lygio, kokį Komisija pasiūlė biudžeto projekte su 

pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2017, įskaitant papildomą lėšų sumažinimą 

325,0 mln. EUR suma dėl išaugusių EŽŪGF asignuotųjų pajamų – Komisija apie tai pranešė 

2016 m. lapkričio 7 d. Taigi Taikinimo komitetas susitarė dėl šių klausimų: 

    EUR 

Biudžeto 

eilutė 
Pavadinimas 

2017 m. BP 

(įsk. TR Nr. 1) 

2017 m. 

biudžetas 
Skirtumas 

05 03 01 10 Bazinės išmokos sistema (BIS) 15 621 000 000 15 296 000 000 -325 000 000 

Atsižvelgiant į agentūras, bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, sutartas 

įsipareigojimų lygis yra 58 584,4 mln. EUR ir lieka 1 031,6 mln. EUR marža, neviršijant 2 

išlaidų kategorijos viršutinės ribos, atsižvelgiant į tai, kad 575,0 mln. EUR suma panaudojama 

nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimui kompensuoti. 

3 išlaidų kategorija – Saugumas ir pilietybė 

Įsipareigojimų asignavimai yra tokio lygio, kokį Komisija pasiūlė biudžeto projekte su 

pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2017, bet įtraukus patikslinimus, dėl kurių 

susitarta Taikinimo komitete ir kurie pateikti toliau nurodytoje lentelėje:  

    EUR 

Biudžeto 

eilutė 
Pavadinimas 

2017 m. BP 

(įsk. TR Nr. 1) 

2017 m. 

biudžetas 
Skirtumas 

09 05 05 Žiniasklaidos veiksmai 19 573 000 22 573 000 3 000 000 

15 04 02 

Paprogramė „Kultūra“ — Tarpvalstybinių 

veiksmų rėmimas ir tarptautinės sklaidos bei 

mobilumo skatinimas 

54 350 000 55 350 000 1 000 000 

   Iš viso     4 000 000 

Straipsnio 09 05 05 biudžeto pastaba bus iš dalies pakeista, ją papildant šiuo sakiniu:  „Prireikus 



 

 

viešųjų pirkimų ir dotacijų procedūros gali apimti pagrindų partnerystės susitarimų sudarymą, 

siekiant skatinti tvirtą finansinį pagrindą iš šio asignavimo finansuojamiems visos Europos 

tinklams.“ 

Straipsnio 15 04 02 biudžeto pastaba bus iš dalies pakeista, ją papildant šiuo sakiniu: „Iš šio 

asignavimo taip pat galima finansuoti pasirengimą Europos kultūros paveldo metams.“ 

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į agentūras, bandomuosius projektus ir 

parengiamuosius veiksmus, sutartas įsipareigojimų lygis yra 4 284,0 mln. EUR, nepaliekant 

maržos, neviršijančios 3 išlaidų kategorijos viršutinės ribos, mobilizuojama 530 mln. EUR 

suma pagal lankstumo priemonę ir panaudojama 1 176,0 mln. EUR suma iš nenumatytų atvejų 

rezervo. 

 

4 išlaidų kategorija – Europos vaidmuo pasaulyje 

Įsipareigojimų asignavimai yra tokio lygio, kokį Komisija pasiūlė biudžeto projekte su 

pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2017, bet įtraukus patikslinimus, dėl kurių 

susitarta Taikinimo komitete ir kurie pateikti toliau nurodytoje lentelėje: 

    EUR 

Biudžeto 

eilutė 
Pavadinimas 

2017 m. BP 

(įsk. TR Nr. 1) 

2017 m. 

biudžetas 
Skirtumas 

01 03 02 Makrofinansinė pagalba 30 828 000 45 828 000 15 000 000 

01 03 08  EDVF garantijų fondo atidėjiniai 275 000 000 p. m. -275 000 000 

13 07 01 
Finansinė parama, skirta Kipro turkų 

bendruomenės ekonominei plėtrai skatinti 
31 836 240 34 836 240 3 000 000 

19 03 01 05 Priemonės neatidėliotinu atveju 69 480 000 62 850 000 -6 630 000 

21 02 07 05 Migracija ir prieglobstis 448 273 912 404 973 912 -43 300 000 

22 04 01 04 

Taikos proceso rėmimas ir finansinė parama 

Palestinai ir Jungtinių Tautų Paramos ir 

darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams 

Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) 

282 219 939 310 100 000 27 880 061 

22 04 01 03 

Viduržemio jūros regiono 

šalys — Pasitikėjimo stiprinimas, saugumas 

ir konfliktų prevencija bei jų sprendimas 

340 360 500 332 480 439 -7 880 061 

22 04 02 02 
Rytų partnerystė — Skurdo mažinimas ir 

tvarus vystymasis 
313 825 583 322 125 583 8 300 000 

   Iš viso     -278 630 000 

Tačiau asignavimų lygis pagal biudžeto punktą 19 03 01 07 „Europos Sąjungos specialieji 

įgaliotiniai (ESSĮ)“ yra toks pats kaip ir 2017 m. biudžeto projekte.  

Dėl šių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į agentūras, bandomuosius projektus ir 

parengiamuosius veiksmus, sutartas įsipareigojimų lygis yra 10 162,1 mln. EUR, nepaliekant 

maržos, neviršijančios 4 išlaidų kategorijos viršutinės ribos, ir panaudojama 730,1 mln. EUR 

suma iš nenumatytų atvejų rezervo. 

5 išlaidų kategorija – Administravimas 

Taikinimo komitetas pritarė biudžeto projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 

1/2017, nurodytam pareigybių skaičiui, numatytam institucijų etatų planuose, ir Komisijos 

pasiūlytiems asignavimams, taikant šias išimtis: 

– Parlamento svarstymas patvirtinamas su sąlyga, kad papildomos 76 pareigybės, 

skiriamos frakcijoms, yra visiškai kompensuojamos sumažinant Parlamento 

administracijos etatų plano pareigybių skaičių, nedarant poveikio biudžetui. Be to, 



 

 

Taikinimo komitetas sutinka į 2017 m. biudžetą įtraukti automatinio darbo užmokesčio 

atnaujinimo, kuris taikytinas nuo 2016 m. liepos 1 d., poveikį (8 717 000 EUR); 

– Tarybos svarstymas patvirtinamas į 2017 m. biudžetą įtraukiant automatinio darbo 

užmokesčio atnaujinimo, kuris taikytinas nuo 2016 m. liepos 1 d., poveikį 

(3 301 000 EUR); 

– patvirtinamas į Parlamento svarstymą įtrauktas Audito Rūmams skiriamų lėšų 

sumažinimas, palyginti su 2017 m. biudžeto projektu; 

– Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT) pagal sutartininkų biudžeto eilutę skiriama 

560 250 EUR (biudžeto punktas 1200) tokia pačia suma sumažinant asignavimus pagal 

biudžeto punktą 3003 „Pastatai ir su jais susijusios išlaidos.“ 1200 punkto biudžeto 

pastaba bus pakeista, pridedant šį sakinį: „Šie asignavimai taip pat padengia 

strateginės komunikacijos veikloje dalyvaujančių sutartininkų sąnaudas.“ Be to, toliau 

nurodytos EIVT skirsnio biudžeto eilutės yra patikslinamos siekiant panaikinti 

dvigubas pareigas einančių ESSĮ perkėlimą, pasiūlytą Taisomajame rašte Nr. 1.  

  EUR 

Biudžeto 

eilutė 
Pavadinimas Skirtumas 

3001 Išorės darbuotojai ir išorės paslaugos -3 645 000 

3002 Kitos su darbuotojais susijusios išlaidos -1 980 000 

3003 Pastatai ir su jais susijusios išlaidos -3 636 000 

3004 Kitos administracinės išlaidos -815 000 

   Iš viso -10 076 000 

Dėl šių priežasčių, atsižvelgiant į bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, 

sutartas įsipareigojimų lygis yra 9 394,5 mln. EUR ir lieka 16,2 mln. EUR marža, neviršijant 5 

išlaidų kategorijos viršutinės ribos, po to, kai panaudojama 507,3 mln. EUR maržos suma 

nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimui kompensuoti. 

Specialios priemonės 

Specialioms priemonėms skirtų įsipareigojimų asignavimų lygis yra toks, kokį Komisija siūlė 

2017 m. biudžeto projekte, išskyrus Europos Sąjungos solidarumo fondo rezervui (biudžeto 

straipsnis 40 02 44) skiriamus asignavimus, kurie išbraukiami. 

Nenumatytų atvejų rezervo lėšų kompensavimas 2018 ir 2019 m. 

2017 m. iš nenumatytų atvejų rezervo iš viso panaudojama 1 176,0 mln. EUR suma pagal 3 

išlaidų kategoriją ir 730,1 mln. EUR suma pagal 4 išlaidų kategoriją, taigi iš viso panaudojama 

1 906,2 mln. EUR suma. Ji 2017 m. kompensuojama 575,0 mln. EUR suma iš 2 išlaidų 

kategorijos nepaskirstytos maržos ir 2017 m. – 507,3 mln. EUR, 2018 m. – 570,0 mln. EUR ir 

2019 m. – 253,9 mln. EUR sumomis iš 5 išlaidų kategorijos nepaskirstytų maržų. Sprendimas 

dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2017 m., priimtas kartu su Taisomuoju raštu 

Nr. 1/2017, bus atitinkamai tikslinamas. 

1.4. Mokėjimų asignavimai 

Bendras mokėjimų asignavimų lygis 2017 m. biudžete yra toks, koks nustatytas biudžeto 

projekte su pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2017, įtraukus šiuos patikslinimus, 

dėl kurių susitarta Taikinimo komitete: 

1. visų pirma, atsižvelgiama į sutartą nediferencijuotosioms išlaidoms skirtų 

įsipareigojimų asignavimų, kurių mokėjimų asignavimų lygis prilygsta įsipareigojimų 



 

 

asignavimų lygiui, sumą. Ši suma apima žemės ūkio išlaidų mažinimą 325 mln. EUR 

suma ir patikslinimus, susijusius su I, II, III, IV, V, VI, VII, IX ir X skirsnių 

administracinėmis išlaidomis (13,4 mln. EUR), taip pat decentralizuotas agentūras 

(kurioms skiriamas ES mokėjimų asignavimų įnašas yra tokio lygio, koks pasiūlytas 

anksčiau pateiktame 1.2 skirsnyje).  Bendras poveikis – 332,3 mln. EUR sumažinimas; 

2. nustatoma, kad mokėjimų asignavimai visiems naujiems bandomiesiems projektams ir 

parengiamiesiems veiksmams, kuriuos pasiūlė Parlamentas, sudaro 50 proc. atitinkamų 

įsipareigojimų asignavimų arba Parlamento pasiūlytas lygis, jei jis mažesnis. Tuo 

atveju, kai vykdomi bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai pratęsiami, 

mokėjimų asignavimų lygis yra toks, koks apibrėžtas biudžeto projekte prie jo pridedant 

50 proc. atitinkamų naujų įsipareigojimų asignavimų, arba Parlamento pasiūlytas lygis, 

jei jis mažesnis. Bendras poveikis – 35,2 mln. EUR padidinimas; 

3. specialiems renginiams skirti mokėjimų asignavimai (biudžeto straipsnis 15 02 10) – tai 

suma, nurodyta per Parlamento svarstymą (6 mln. EUR); 

4. mokėjimų asignavimų (biudžeto straipsnis 01 03 08 „EDVF garantijų fondo 

atidėjiniai“) lygis yra „p.m.“; 

5. dėl toliau nurodytų biudžeto eilučių patikslinimų susitarta atsižvelgiant į įsipareigojimų, 

susijusių su diferencijuotaisiais asignavimais, raidą. 

    EUR 

Biudžeto 

eilutė 
Pavadinimas 

2017 m. BP 

(įsk. TR Nr. 

1) 

2017 m. 

biudžetas 
Skirtumas 

01 03 02 Makrofinansinė pagalba 30 828 000 45 828 000 15 000 000 

04 03 02 01 

PROGRESS — parama Sąjungos užimtumo bei 

socialinei politikai ir darbo sąlygas 

reglamentuojantiems teisės aktams rengti, 

įgyvendinti, stebėti ir vertinti 

38 000 000 41 167 000 3 167 000 

04 03 02 02 

EURES — Savanoriško darbuotojų geografinio 

judumo skatinimas ir galimybių įsidarbinti 

didinimas  

17 000 000 17 753 000 753 000 

09 05 05 Žiniasklaidos veiksmai 23 997 455 26 997 455 3 000 000 

13 07 01 
Finansinė parama, skirta Kipro turkų 

bendruomenės ekonominei plėtrai skatinti 
36 031 865 39 031 865 3 000 000 

15 04 02 

Paprogramė „Kultūra“ — Tarpvalstybinių 

veiksmų rėmimas ir tarptautinės sklaidos bei 

mobilumo skatinimas 

43 430 071 44 229 071 799 000 

22 04 01 04 

Taikos proceso rėmimas ir finansinė parama 

Palestinai ir Jungtinių Tautų Paramos ir darbo 

agentūrai Palestinos pabėgėliams 

Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) 

280 000 000 307 661 000 27 661 000 

22 04 02 02 
Rytų partnerystė — Skurdo mažinimas ir tvarus 

vystymasis 
167 700 000 172 135 000 4 435 000 

19 03 01 05 Priemonės neatidėliotinu atveju 33 212 812 30 043 812 -3 169 000 

21 02 07 05 Migracija ir prieglobstis 155 000 000 115 722 000 -39 278 000 

22 04 01 03 

Viduržemio jūros regiono šalys — Pasitikėjimo 

stiprinimas, saugumas ir konfliktų prevencija 

bei jų sprendimas 

138 000 000 134 805 000 -3 195 000 

32 02 01 01 

Tolesnės energijos vidaus rinkos integracijos ir 

elektros energijos bei dujų tinklų 

tarpvalstybinio sąveikumo didinimas 

34 765 600 33 023 600 -1 742 000 



 

 

    EUR 

Biudžeto 

eilutė 
Pavadinimas 

2017 m. BP 

(įsk. TR Nr. 

1) 

2017 m. 

biudžetas 
Skirtumas 

32 02 01 02 Sąjungos energijos tiekimo saugumo didinimas 26 032 000 24 839 000 -1 193 000 

32 02 01 03 Indėlis į tvarų vystymąsi ir aplinkos apsaugą 26 531 000 25 201 000 -1 330 000 

32 02 01 04 
Privačioms investicijoms į energetikos 

projektus palankesnės aplinkos sukūrimas 
31 200 000 28 295 000 -2 905 000 

 Iš viso   5 003 000 

6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui (biudžeto straipsnis 40 02 43) 

numatytų mokėjimų asignavimų lygis yra nulinis  (30 mln. EUR sumažinimas), nes 

apskaičiuota, kad iš asignuotųjų pajamų gautų mokėjimų asignavimų turėtų užtekti 

visus 2017 m.; 

7. Europos Sąjungos solidarumo fondo rezervas (biudžeto straipsnis 40 02 44) 

išbraukiamas; 

8. papildomai sumažinama mokėjimų šiose biudžeto eilutėse: 

  



 

 

    EUR 

Biudžeto 

eilutė 
Pavadinimas 

2017 m. BP 

(įsk. TR Nr. 

1) 

2017 m. 

biudžetas 
Skirtumas 

04 02 62 

Europos socialinis fondas (ESF) — Labiau 

išsivystę regionai — Investicijų į ekonomikos 

augimą ir darbo vietų kūrimą tikslas 

2 508 475 000 2 490 475 000 -18 000 000 

13 03 61 

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — 

Pereinamojo laikotarpio regionai — Investicijų į 

ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 

tikslas 

2 214 431 000 2 204 431 000 -10 000 000 

13 03 62 

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — 

Labiau išsivystę regionai — Investicijų į 

ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 

tikslas 

3 068 052 000 3 043 052 000 -25 000 000 

13 03 64 01 
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) — 

Europos teritorinis bendradarbiavimas 
884 299 000 783 299 000 -101 000 000 

  Iš viso     -154 000 000 

 

Šiais veiksmais bus užtikrinta 134 490,4 EUR mokėjimų asignavimų suma, sumažinant lėšas 

931,4 mln. EUR suma, palyginti su biudžeto projektu, iš dalies pakeistu Taisomuoju raštu Nr. 

1/2017. 

1.5. Rezervas 

Nenumatyta kitų papildomų rezervų nei tie, kurie numatyti biudžeto projekte su pakeitimais, 

padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2017, išskyrus:   

 biudžeto punktą 13 01 04 04 „Struktūrinių reformų rėmimo programos (SRSP) rėmimo 

išlaidos“ ir biudžeto straipsnį 13 08 01 „Struktūrinių reformų rėmimo programa (SRSP) – 

Techninė pagalba veiklai, perkelta iš H1b (ESF, ERPF ir SF)“, pagal kuriuos visos 

įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumos perkeliamos į rezervą, laukiant, kol bus 

priimtas Struktūrinių reformų rėmimo programos teisinis pagrindas; 

 biudžeto straipsnį 13 08 02 „Struktūrinių reformų rėmimo programa (SRSP) – Techninė 

pagalba veiklai, perkelta iš H2 (EŽŪFKP)“, pagal kurį visos įsipareigojimų ir mokėjimų 

asignavimų sumos perkeliamos į rezervą laukiant, kol bus priimtas Struktūrinių reformų 

rėmimo programos teisinis pagrindas; 

 biudžeto punktą 18 02 01 03 „Naujų IT sistemų diegimas Sąjungos išorės sienas kertančių 

migrantų srautų valdymui remti“, pagal kurį 40 000 000 EUR įsipareigojimų ir 

28 000 000 EUR mokėjimų asignavimų perkeliama į rezervą laukiant, kol bus užbaigta 

teisėkūros procedūra, pagal kurią steigiama atvykimo ir išvykimo sistema. 

1.6. Biudžeto pastabos 

Jeigu ankstesnėse dalyse konkrečiai nenurodyta kitaip, Europos Parlamento arba Tarybos 

pakeitimai, padaryti biudžeto pastabų tekste, patvirtinami, išskyrus tolesnėje lentelėje 

nurodytas biudžeto eilutes, kurių biudžeto pastabų tekstas, kaip pasiūlyta biudžeto projekte su 

pakeitimais, padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2017 ir EŽŪGF atnaujinimu, yra patvirtintas. 

Šiuo atveju reikia suprasti, kad Europos Parlamento arba Tarybos atliekamais pakeitimais 

negali būti iš dalies pakeistas galiojantis teisinis pagrindas arba išplėsta jo taikymo sritis ar 

pažeistas institucijų administracinis savarankiškumas ir kad veiksmas gali būti finansuojamas 

turimais ištekliais. 



 

 

Biudžeto 

eilutė 

Pavadinimas 

04 03 02 03  Mikrofinansai ir socialinis verslumas — Galimybių juridiniams ir fiziniams asmenims, ypač 

labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkos, ir socialinėms įmonėms gauti finansavimą didinimas 

S 03 01 06 01 Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) 

05 02 11 99  Kitos priemonės (kiti augalų produktai ir (arba) priemonės) 

05 04 60  Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai — EŽŪFKP (2014–2020 m.) 

05 04 60 02 Techninė pagalba veiklai 

18 04 01 01 Programa „Europa piliečiams“ — Atminimo stiprinimas ir pilietinio dalyvavimo Sąjungos 

lygmeniu gebėjimų didinimas 

1.7. Naujos biudžeto eilutės 

Susitarta dėl biudžeto nomenklatūros, kurią pasiūlė Komisija biudžeto projekte su pakeitimais, 

padarytais Taisomuoju raštu Nr. 1/2017, įtraukiant bandomuosius projektus ir parengiamuosius 

veiksmus, ir dėl naujo biudžeto straipsnio, skirto specialiems kasmetiniams renginiams 

(15 02 10). 

 

1.8. Įplaukos 

Susitarta dėl Komisijos pasiūlymo, pateikto Taisomajame rašte Nr. 1/2017, dėl įplaukų iš 

baudų, kurių suma yra 1 mlrd. EUR, įtraukimo į biudžetą.  

 

 

2. 2016 m. biudžetas 

Patvirtintas Taisomojo biudžeto Nr. 4/2016 projektas ir su juo susijęs nenumatytų atvejų 

rezervo lėšų mobilizavimas, kaip pasiūlė Komisija. 

Patvirtintas Taisomojo biudžeto Nr. 5/2016 projektas, kaip pasiūlė Komisija. 

Patvirtintas Taisomojo biudžeto Nr. 6/2016 projektas ir su juo susijęs Europos Sąjungos 

solidarumo fondo lėšų mobilizavimas, kaip pasiūlė Komisija. 

 



 

 

3. Bendri pareiškimai 

3.1. Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl Jaunimo 
užimtumo iniciatyvos 

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija primena, kad jaunimo nedarbo mažinimas tebėra 

vienas iš svarbių bendrų politinių prioritetų, ir šiuo tikslu dar kartą patvirtina savo ryžtą kuo 

veiksmingiau panaudoti turimas biudžeto lėšas šiai problemai spręsti, visų pirma įgyvendinant 

Jaunimo užimtumo iniciatyvą.  

Jie primena, kad 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, 

kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (toliau – DFP reglamentas), 

14 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „Žemiau 2014–2017 m. DFP viršutinių įsipareigojimų 

asignavimų ribų likusios maržos sudaro bendrąją DFP įsipareigojimų maržą, kurią galima 

panaudoti viršijant DFP nurodytas 2016–2020 m. viršutines ribas, nustatytas politiniams 

tikslams, susijusiems su augimu ir užimtumu, visų pirma jaunimo užimtumu.“ 

Taryba ir Europos Parlamentas prašo Komisijos 2017 m. pasiūlyti taisomajame biudžete skirti 

500 mln. EUR1 2017 m. Jaunimo užimtumo iniciatyvai finansuojant pagal bendrąją 

įsipareigojimų maržą, kai tik bus priimtas DFP reglamento 6 straipsnyje numatytas techninis 

patikslinimas.  

Taryba ir Europos Parlamentas įsipareigoja skubiai išnagrinėti Komisijos pateiktą 2017 m. 

taisomojo biudžeto projektą. 

3.2. Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl mokėjimų 
asignavimų 

Europos Parlamentas ir Taryba primena, kad, atsižvelgiant į vykdymą, reikia užtikrinti 

reguliarią pažangą vykdant mokėjimus lyginant su asignavimais įsipareigojimams, kad būtų 

išvengta neįprastai daug metų pabaigoje susikaupusių neapmokėtų sąskaitų.  

Europos Parlamentas ir Taryba ragina Komisiją toliau atidžiai ir aktyviai stebėti 2014–2020 m. 

programų įgyvendinimą. Šiuo tikslu jie prašo Komisijos laiku pateikti naujausius duomenis 

apie įgyvendinimo padėtį ir mokėjimų asignavimų reikalavimų sąmatas 2017 m.  

Taryba ir Europos Parlamentas laiku priims visus būtinus sprendimus tinkamai pagrįstiems 

poreikiams patenkinti, kad būtų išvengta pernelyg didelio neapmokėtų sąskaitų susikaupimo ir 

būtų užtikrinta, kad mokėjimo prašymai būtų tinkamai kompensuojami. 

3.3. Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl darbuotojų 
skaičiaus sumažinimo 5 % 

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija primena susitarimą palaipsniui 5 % sumažinti 

2013 m. sausio 1 d. etatų plane nurodytą darbuotojų skaičių, taikant šį sumažinimą visoms 

institucijoms, įstaigoms ir agentūroms, kaip nustatyta 2013 m. gruodžio 2 d. Tarpinstitucinio 

susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų 

valdymo 27 punkte. 

Visos trys institucijos primena, kad nustatyto tikslo 5 % sumažinti darbuotojų skaičių galutinio 

įgyvendinimo metai yra 2017 m. Jos susitaria, jog bus imtasi tinkamų tolesnių priemonių 

siekiant įvertinti padėtį, kad būtų užtikrinta, jog dedamos visos pastangos siekiant išvengti bet 

kokių papildomų vėlavimų įgyvendinant tikslą 5 % sumažinti visų institucijų, įstaigų ir 

agentūrų darbuotojų skaičių.  

                                                 
1  Ši suma yra bendro Jaunimo užimtumo iniciatyvos finansavimo didinimo iki 2020 m. 

dalis, atliekant DFP laikotarpio vidurio peržiūrą / persvarstymą. 



 

 

Visos trys institucijos palankiai vertina Komisijos atliktą institucijų įdarbintų išorės darbuotojų 

suvestinių duomenų apžvalgą, pateiktą biudžeto projekte pagal Finansinio reglamento 38 

straipsnio 3 dalies b punktą. Jie prašo Komisijos, teikiant būsimų metų biudžeto projektus, 

toliau teikti šią informaciją. 

Taryba ir Parlamentas pabrėžia, kad pasiekus tikslą sumažinti darbuotojų skaičių 5 % būtų 

prisidėta prie institucijų administracinių išlaidų taupymo. Atsižvelgdami į tai, jie prašo 

Komisijos pradėti vertinti mažinimo veiksmų rezultatus, kad ateityje būtų pasinaudota sukaupta 

patirtimi. 

3.4. Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl Europos 
darnaus vystymosi fondo 

Siekdama kovoti su pagrindinėmis migracijos priežastimis, Komisija pradėjo naudoti Europos 

darnaus vystymosi fondą (EDVF), grindžiamą EDVF garantijos ir EDVF garantijų fondo 

sukūrimu. Komisija siūlo 2017–2020 m. laikotarpiu EDVF garantijų fondui skirti 750 mln. 

EUR, iš kurių 400 mln. EUR iš Europos plėtros fondo (EPF) per ketverius metus, 100 mln. 

EUR iš Europos kaimynystės priemonės 2017–2020 m. (iš kurių 25 mln. EUR 2017 m.) ir 250 

mln. EUR įsipareigojimų (ir mokėjimų) asignavimų 2017 m. 

Taryba ir Europos Parlamentas prašo Komisijos 2017 m. taisomajame biudžete paprašyti 

reikiamų asignavimų, kad EDVF būtų suteiktas finansavimas iš ES biudžeto, kai tik bus 

patvirtintas teisinis pagrindas.  

Taryba ir Europos Parlamentas įsipareigoja skubiai išnagrinėti Komisijos pateiktą 2017 m. 

taisomojo biudžeto projektą. 

3.5. Bendras pareiškimas dėl ES patikos fondų ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo 
priemonės  

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija sutaria, kad patikos fondų ir Pabėgėlių Turkijoje 

rėmimo priemonės steigimas turėtų būti skaidrus ir aiškus procesas, atitinkantis Sąjungos 

biudžeto vientisumo principą, biudžeto valdymo institucijos prerogatyvas ir galiojančių teisinių 

pagrindų tikslus.  

Jie įsipareigoja prireikus spręsti šiuos klausimus vykdant Finansinio reglamento peržiūrą, kad 

būtų užtikrinta tinkama lankstumo ir atskaitomybės pusiausvyra. 

Komisija įsipareigoja: 

– reguliariai informuoti biudžeto valdymo instituciją apie patikos fondų vykdomą ir 

planuojamą finansavimą (įskaitant valstybių narių įmokas) ir veiklą; 

– nuo 2017 m. pateikti darbinį dokumentą, pridedamą prie kitų finansinių metų biudžeto 

projekto; 

– pasiūlyti Europos Parlamento tinkamo dalyvavimo priemonių. 

3.6. Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl žemės ūkio  

2017 m. biudžetas apima įvairias neatidėliotinas priemones, kuriomis siekiama padėti 

ūkininkams įveikti neseniai patirtus rinkos sunkumus. Komisija patvirtina, kad 2 išlaidų 

kategorijos marža yra pakankama siekiant patenkinti galimus nenumatytus poreikius. Ji 

įsipareigoja nuolat stebėti rinkos padėtį ir prireikus pateikti tinkamų priemonių poreikiams, 

kurių negalima patenkinti biudžete nustatytais asignavimais, patenkinti. Tokiu atveju Europos 

Parlamentas ir Taryba įsipareigoja kuo skubiau išnagrinėti atitinkamus biudžeto pasiūlymus. 

 


