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1. Antrasis Tarybai ir Europos Parlamentui skirtas Komisijos komunikatas 2007 – 2013 m. 
finansinė perspektyva1 pateikia ankstesniame, vasario 10 d., Komunikate Mūsų bendros 
būsimos politikos iššūkių kūrimas ir išplėstos Sąjungos 2007 – 2013 m. biudžeto priemonės2 
nustatytų politinių tikslų esmę.  

2. Antrąjį Komunikatą sudaro dvi dalys: 

- pirmoje dalyje Komisija pabrėžia Europos veiksmų priežastis, poreikius ir naudą siekiant 
Sutartyje ir Konstitucijoje numatytų politinių tikslų; 

- antroje dalyje, atsižvelgdama į politinių tikslų įgyvendinimą, Komisija pateikia programas, 
kurios turi būti finansuojamos remiantis naujomis finansinėmis perspektyvomis. 
Kiekvienoje eilutėje pateikiama visų naujų programų, turinčių prasidėti po 2006 m., 
apžvalga; 

3. Prie savo darbo dokumento Nr.1 pranešėjas pridėjo lentelę, kurios kiekvienoje eilutėje 
parodoma, kaip naujos Komisijos siūlomos programos ir biudžeto nomenklatūra atitinka 
viena kitą žvelgiant iš dabartinės finansinės perspektyvos. 

4. Darbo dokumente Nr. 3 pranešėjas atlieka pirmąją skaičių analizę, nurodydamas Komisijos 
numatytą padidinimą (arba sumažinimą) 2007 – 2013 m. laikotarpiu, remdamasis eilutėse 
pateikta kiekviena didesne išlaidų kategorija.  

5. Pranešėjas norėtų pabrėžti kai kuriuos pagrindinius dalykus: 

- Tai tik pirmoji visuotinė analizė, kuri remiasi išlaidų kategorijomis ir nėra grindžiama 
programa, bet pranešėjas mano, kad nustatant politinių prioritetų prognozes, ja galima 
remtis kaip vadovu. 

- Apskaičiavimas pagrįstas 2006 m. skirtos sumos ir bendrųjų išlaidų septynerių metų 
laikotarpiu palyginimu. Bendrasis padidinimas / sumažinimas pateikiamas ir pagal 
visuotinę vertę, ir pagal procentus. 

- Naujoji finansinės perspektyvos struktūra grindžiama Biudžeto sudarymo veiklos pagrindu 
metodu, kuriuo siekiama nustatyti visuotines politikos sričių išlaidas. Todėl 
administracinės išlaidos, būtinos programoms įgyvendinti, yra įtrauktos į bendrąją sumą. Į 
šias sudedamąsias dalis reikia atsižvelgti lyginant dabartinį finansavimą, paskirtą esamoms 
programoms, su nauja struktūra. 

- Trumpas išlaidų apibūdinimas pagrįstas dabartinėmis (2006 m.), o ne pastoviomis 
kainomis. 

 

                                                 
1 KOM(2004) 487 galutinis. 
2 KOM(2004) 101 galutinis. 
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1 eilutė – subalansuotas augimas 

1 eilutės a punktas: augimo ir užimtumo konkurencingumas 

Šioje eilutės dalyje nurodytos su Lisabonos strategija susijusios politikos sritys. Kad būtų 
pasiektas tikslas pertvarkyti ES į dinamišką, žiniomis paremtą ir galinčią augti ekonomiką, 
Komisija nustato penkis tikslus, pagal kuriuos grupuojama indėlį įnešanti politika ir / ar 
uždaviniai. Tai yra: konkurencingumo skatinimas visiškai integruotoje vienoje bendroje rinkoje; 
moksliniai tyrimai ir taikomoji technologinė veikla; Europos sujungimas per ES tinklus; 
švietimas ir mokymas bei socialinės politikos darbotvarkė. Artėjantis Lisabonos strategijos 
peržiūrėjimas įpusėjus terminui rodo poreikį didinti tempą šioje politikos srityje. Europos lygiu 
padidėjusios išlaidos yra esminė šios strategijos sudedamoji dalis.  
 

 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla: biudžeto padidinimas (159%)  
 Transportas ir energija: biudžeto padidinimas (309%)   
 Švietimas ir mokymas: biudžeto padidinimas (323%)  
 Socialinė politika: biudžeto padidinimas (115%) 
 Augimo ir pertvarkos fondo įsteigimas, taip pat pasiūlymas nepanaudotus 1 eilutės b 

punkto asignavimus perkelti į 1 eilutės a punktą. 
 

• Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla   

Tikslas – nustatyti Europos mokslinių tyrimų sritį, skatinant mokslinį ir technologinį 
meistriškumą, turint omenyje, kad reikia pasiekti 3 % investicijų į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas lygį. Ši išlaidų kategorija daugiausiai taikoma septintajai pamatinei programai. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
5.256 6.325 7.525 8.750 9.950 11.175 12.375 13.600 69.700 total enveloppe

20% 19% 16% 14% 12% 11% 10% 15% average increase
1.069 1.200 1.225 1.200 1.225 1.200 1.225 159% increase over 2006

European Research Area

 

 

• Transeuropinio transporto ir energijos tinklai 

Tikslas – skatinti ES transporto, energijos ir telekomunikacijų tinklų konkurencingumą, 
saugumą ir aplinkos tvarumą. Ši išlaidų grupė turės dvi pagrindines priemones: programa 
Marco Polo ir Galileo. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.175 1.675 2.200 2.725 3.250 3.775 4.275 4.800 22.700 total enveloppe

43% 31% 24% 19% 16% 13% 12% 23% average increase
500 525 525 525 525 500 525 309% increase over 2006

Transport, Energy and Telecom Networks
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• Švietimas ir mokymas 

Šios politikos sritys pagerinamos dabartines programas (Erasmus, Erasmus Mundus, Socrates, 
Leonardo da Vinci) performuojant į mažiau priemonių naudojančias. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

650 950 1.250 1.550 1.850 2.150 2.450 2.750 12.950 total enveloppe
46% 32% 24% 19% 16% 14% 12% 23% average increase
300 300 300 300 300 300 300 323% increase over 2006

Education and training 

 

 

• Socialinė politika 

Ši politika visiškai integruotoje vidaus rinkoje turi skatinti konkurencingumą ir verslininkystę, 
socialinės politikos darbotvarkės įgyvendinimą pagal vieną programą – Progress, šioje srityje 
pergrupuojant dabartinius veiksmus (Eures, socialinės apsaugos programos, laisvas darbuotojų 
judėjimas ir t. t). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.711 2.155 2.414 2.655 2.916 3.151 3.439 3.675 20.405 total enveloppe

26% 12% 10% 10% 8% 9% 7% 12% average increase
444 259 241 261 235 288 236 115% increase over 2006

Competitiveness and entrepreneurship, implementation of the social policy agenda

 

 

1 eilutės b punktas: augimo ir užimtumo sanglauda  

Šioje eilutės dalyje daugiausiai nurodomi dabartiniai, bet labiau strateginiams tikslams 
pertvarkyti, struktūriniai fondai. Iki 25 valstybių narių išplėsta Sąjunga, kuri vėliau gali išsiplėsti 
iki 27 ar daugiau valstybių narių, susiduria su precedento neturinčiu iššūkiu dėl Sąjungos 
konkurencingumo ir vidaus sanglaudos. Komisijos siūlymu sanglaudos politikos remiami 
veiksmai turi būti sutelkti į riboto skaičiaus Bendrijos prioritetų investicijas, atsižvelgiant į 
Lisabonos ir Gotenburgo darbotvarkes. Prioritetais būtų laikomi trys tikslai: susiliejimas (78 % 
visų išteklių); regioninis konkurencingumas ir užimtumas (17 %); bendradarbiavimas teritoriniu 
pagrindu (4 %). Programos būtų remiamos iš Europos regioninės plėtros fondo (ERDF), Europos 
socialinio fondo (ESF) ir Sanglaudos fondo finansinių išteklių. Turi būti taikoma 4 % viršutinė 
riba ir adaptuota Berlyno paskirstymo metodo versija. Apskaičiuojant santykinę gerovę remtis 
reikia ES-25. Visi regionai, kurie pagal naujus nuostatus jau neturi teisės į 1 tikslo paramą 
(vadinamieji palaipsniui įvedami regionai ir „statistinio poveikio“ paveikti regionai), gaus 
kompensaciją. Statistinio poveikio regionams kompensacija yra didesnė nei palaipsniui 
įvedamiems regionams. 
 

 Susiliejimas: biudžeto padidinimas (40 %); nežymiai padidėjusi viso biudžeto dalis; 
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 Regioninis konkurencingumas: biudžeto padidinimas (6 %), nežymiai sumažėjusi viso 
biudžeto dalis; 
 Europos bendradarbiavimas teritoriniu pagrindu: biudžeto padidinimas (14 %), nežymiai 

sumažėjusi viso biudžeto dalis. 
 

• Mažiau išsivysčiusių valstybių narių ir regionų susiliejimo skatinimas  

Ši priemonė apima dalį dabartinio ERDF, Socialinį fondą ir Sanglaudos fondą. Numatoma, kad 
teisė į 1 tikslo ir Sanglaudos fondo paramą įgyjama laikantis dabartinių taisyklių. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
28.608 34.723 36.039 37.249 37.947 38.657 39.355 40.074 264.044 total enveloppe

21% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 5% average increase
6.115 1.316 1.210 698 710 698 719 40% increase over 2006

Convergence of less developed Member States and regions

 
 

• Parama regioniniam konkurencingumui ir užimtumui ir jo stiprinimas už mažiau pasiturinčių 
regionų ribų  

Ši priemonė apima dabartinius veiksmus, kurie turi teisę į finansavimą ir iš Europos regioninės 
plėtros fondo ir iš Socialinio fondo (pagrindinis). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
6.989 9.818 9.241 8.641 8.027 7.396 7.391 7.385 57.899 total enveloppe

40% -6% -6% -7% -8% 0% 0% 2% average increase
2.829 -577 -600 -614 -631 -5 -6 6% increase over 2006

Regional competitiveness and employment

 

 

• Parama Europos bendradarbiavimui teritoriniu pagrindu 

Šia priemone turi būti teikiama parama tarpvalstybiniam bendradarbiavimui. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
1.975 1.791 1.888 1.989 2.050 2.111 2.177 2.245 14.251 total enveloppe

-9% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% average increase
-184 97 101 61 61 66 68 14% increase over 2006

European territorial co-operation

 

 

2 eilutė: gamtos išteklių apsauga ir valdymas  

Šioje eilutėje nurodomos privalomos ir neprivalomos išlaidos, ir ji apima šias dabartines 
programas: 
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- 1 eilutė: Žemės ūkis:1 eilutės a punktas – rinkos palaikymas, 1 eilutės b punktas – kaimo 
plėtra  

- 2 eilutė: Struktūriniai veiksmai (IFOP) 
- 3 eilutė: Vidaus politika: Gyvenimo programa ir kiti aplinkos veiksmai 
- 4 eilutė: Tarptautiniai žvejybos susitarimai 

 
2 eilutėje nurodomos 2003 m. ir 2004 m. pradėtos BŽŪP reformos, ypač su rinkos išlaidomis 
susijusi viršutinė riba ir tiesioginiai žemės ūkio mokėjimai, kuriuos kaip atskaitos tašką 2002 m. 
gruodžio mėnesį Briuselyje iki 2013 m. nustatė Europos Vadovų Taryba. Nauju finansiniu 
laikotarpiu politikos reformą siūloma sutelkti į kaimo plėtrą. Laikantis Gioteborgo išvadų, ši 
nauja politika turi iš naujo pabrėžti aplinkos apsaugą ir siekį turėti tvaresnį plėtros modelį. 
Remiantis šia eilute, naujos žvejybos priemonės apimtų ŽOFI intervencijas į visus tinkamus 
regionus, tarptautiniuos žvejybos susitarimuos ir vadovavimo bei gamtos apsaugos priemonėse. 
Galiausiai remiantis šia eilute, bus finansuojama nauja aplinkos finansinė priemonė, kartu 
grupuojant visas aplinkos biudžeto eilutes į vieną priemonę. 

 
 Rinkos palaikymas: sumažinimas (3 %) ES-25 
 Kaimo plėtra: biudžeto padidinimas (23 %). Pastovus ES-25 biudžetas 
 Žvejybos plotai: biudžeto padidinimas (24 %). Pastovus ES-25 biudžetas 
 Aplinka: biudžeto padidinimas (67 %). Padidintas finansavimas priemonei, kuria 

remiantis būti imamasi su unikalia aplinka susijusių veiksmų ir atsižvelgiama į plėtrą. 
 
• Konkurencingesnio, į rinką orientuoto ir subalsuoto ES žemės ūkio skatinimas  
 
Rumunijos ir Bulgarijos išlaidos neįtrauktos (virš Briuselio viršutinės ribos). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
43.735 43.500 43.673 43.354 43.034 42.714 42.506 42.293 301.074 total enveloppe

-1% 0% -1% -1% -1% 0% -1% 0% average increase
-235 173 -319 -320 -320 -208 -213 -3% increase over 2006

Sustainable agriculture

 
 
• Kaimo plėtros rėmimas ir stiprinimas 
 
Tai yra ES-25 išlaidos. Rumunijos ir Bulgarijos išlaidos neįtrauktos. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
10.544 11.575 12.050 12.500 12.600 12.725 12.850 12.975 87.275 total enveloppe

10% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 3% average increase
1.031 475 450 100 125 125 125 23% increase over 2006

Rural development

 
 
• Konkurencingų ir tvarių žvejybos plotų skatinimas 
 
Šios išlaidos apima Tarptautinius žvejybos susitarimus, kurie šiuo metu finansuojami remiantis 4 
eilute: išorės veiksmai. Bulgarijos ir Rumunijos išlaidos neįtrauktos. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
909 1.025 1.050 1.075 1.100 1.100 1.125 1.125 7.600 total enveloppe

13% 2% 2% 2% 0% 2% 0% 3% average increase
116 25 25 25 0 25 0 24% increase over 2006

Sustainable fisheries

 
 
• Nuolatinio aukšto aplinkos apsaugos lygio išlaikymas ir tvaraus išteklių naudojimo ir 

valdymo skatinimas   
 
Šios išlaidos apima asignavimus iš dabartinės 1 eilutės a punkto: agro-aplinkos priemonės, 1 
eilutės b punkto: kaimo plėtrai priklausantys žvejybos plotai, 2 (IFOP) ir 4 eilutės: tarptautiniai 
žvejybos susitarimai. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
254 275 300 325 350 375 400 425 2.450 total enveloppe

8% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 8% average increase
21 25 25 25 25 25 25 67% increase over 2006

Sustainable management and use of resources

 
 

3 eilutė: pilietybė, laisvė, saugumas ir teisingumas 
 
Ši eilutė apima labai mažą būsimo finansinio plano dalį. Komisijos tikslas yra šioje naujoje 
eilutėje sujungti trijų rūšių politiką, kuri šiuo metu finansuojama pagal trečią eilutę: vidaus 
politika ir politika, įtraukta į daugybę priemonių ir biudžeto eilučių. Tai teisingumo ir vidaus 
reikalų veikla, politika vartotojų atžvilgiu, informacijos politika ir kultūra.  
 

 Teisingumas ir vidaus reikalai: padidinimas 260 % 
 Europos kultūra ir įvairovė: padidinimas 110 % 

 
• Pagrindinių teisių gynimas, solidarumo skatinimas, susijęs su laisvu asmenų judėjimu, 

prevencijos ir kovos su nusikalstamumu stiprinimas 
 
Šioje politikos srityje planuojamas didžiulis padidinimas, palyginti su esama 18 antrašte – 
laisvės, saugumo ir teisingumo sritis (po dvejų metų finansavimas padidintas dvigubai). 
Numatomos trys priemonės: 
 

- Judėjimo laisvė ir solidarumas išorės sienų srityje, prieglobstis ir imigracijos programa 
(ŠIS arba VIS, Pabėgėlių fondas, Išorės sienų agentūra) 

- Saugumo programa (Europolas, Europos policijos kolegija) 
- Teisingumo ir pagrindinių laisvių programa (Eurojustas, Rasizmo ir ksenofobijos 

observatorija) 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
479 625 850 1.025 1.200 1.375 1.550 1.725 8.350 total enveloppe

30% 36% 21% 17% 15% 13% 11% 20% average increase
146 225 175 175 175 175 175 260% increase over 2006

Fundamental rights, prevention and fight against crime

 
 
• Sveikata ir vartotojų apsauga, kultūra ir pilietybė 
 
Šia naujos eilutės dalimi siekiama užtikrinti pagrindinių prekių ir paslaugų prieinamumą pagal 
piliečių lūkesčius atitinkančias sveikatos ir vartotojų programas. Ji taip pat aprėpia dabartines 
kultūros, jaunimo ir žiniasklaidos programas, informacijos politiką ir buvusias A-30 programas 
(subsidijas). 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
901 1.004 1.165 1.304 1.445 1.595 1.745 1.895 10.153 total enveloppe

11% 16% 12% 11% 10% 9% 9% 11% average increase
103 161 139 141 150 150 150 110% increase over 2006

Public health and consumer protection

 

 

4 eilutė: išorės politikos sritys: ES, kaip visuotinė partnerė 
 
Šią naują išorės politikos sritims siūlomą struktūrą charakterizuoja dabartinių programų 
sutelkimas į keturias pagrindines priemones. 
 

 ES ir jos kaimynai: padidinimas  17 % 
 ES, kaip tvariosios plėtros partnerė: padidinimas 41 %, taip pat EPF 
 ES, kaip visuotinė veikėja: padidinimas 185 % 
 paskolos ir garantijos: skirtumas 0 %  

 
Ši eilutė, kurios duomenys labiausiai lygintini su esama 4 eilute, iš viso padidinta 41 %. 
 
• ES ir jos kaimyniniai santykiai 
 
Tai aprėpia pasirengimo narystei priemones (IPA), Kaimynystės ir partnerystės priemones 
(ENPI), kurios pakeis dabartines Phare, Ispa, Sapard, Turkijos pasirengimo narystei priemonę ir 
CARDS.   
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.095 3.325 3.625 3.875 4.225 4.500 4.600 4.800 28.950 total enveloppe

-19% 9% 7% 9% 7% 2% 4% 3% average increase
-770 300 250 350 275 100 200 17% increase over 2006

The EU and its neighbourhood

 
 
• ES, kaip tvariosios plėtros partnerė 
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Iš esmės aprėpia programas plėtros ir ekonominio bendradarbiavimo srityse. Komisijos veiksmų 
planas pagrįstas EPF biudžetu.  
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
4.849 4.850 5.200 5.625 5.950 6.350 6.575 6.850 41.400 total enveloppe

0% 7% 8% 6% 7% 4% 4% 5% average increase
1 350 425 325 400 225 275 41% increase over 2006

The EU as a sustainable development partner

 
 
• ES, kaip visuotinė veikėja 
 
Ši dalis aprėpia tokias intervencijas kaip makrofinansinė pagalba, humanitarinė pagalba ir 
priemonės krizių atveju, taip pat BUSP. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
710 1.575 1.625 1.675 1.700 1.750 1.950 2.025 12.300 total enveloppe

122% 3% 3% 1% 3% 11% 4% 21% average increase
865 50 50 25 50 200 75 185% increase over 2006

The EU as a global player

 
 
• Paskolų garantijų ir kritinių atvejų pagalbos rezervai 
 
Jokių dabartinės padėties pakeitimų. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
442 442 442 442 442 442 442 442 3.094 total enveloppe

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% average increase
0 0 0 0 0 0 0 0% increase over 2006

Loan guarantee and emergency aid reserve

 
 
 
5 eilutė: administracinės išlaidos  
 
Į šią eilutę neįtrauktos Komisijos administracinės išlaidos (apytikriai 3 mlrd. EUR 2006 m. 
programoje), kurios išdėstytos pagal skirtingas naujos struktūros eilutes. 
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