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Europarlamentarai patvirtino poziciją dėl
2021–2027 m. ES biudžeto
 
Trečiadienį europarlamentarai patvirtins savo poziciją deryboms dėl ES ilgalaikio
biudžeto ir jo paskirstymo skirtingoms ES programoms.
 
EP reikalauja daugiau lėšų jaunimui, moksliniams tyrimams, ekonomikos augimui ir darbo vietų
kūrimui, taip pat kovai su klimato kaita, saugumui ir migracijos valdymui. Europarlamentarai taip
pat nesutinka mažinti lėšų ilgalaikiam ūkininkavimui ir sanglaudos politikai. Savo ruožtu jie siūlo
reformuoti ES biudžeto šaltinius.
 
Europarlamentarai  pabrėžia  savo „vienybę ir  pasirengimą derėtis“  dėl  2021–2027 m.  ES
daugiametės finansinės programos (DFP) su ES šalių ministrais. Jie apgailestauja, kad ES
valstybės kol kas „nepadarė didelės pažangos“ siekdamos bendros pozicijos.
 
EP nariai mano, kad Europos Komisijos pateiktas DFP pasiūlymas yra išeities taškas, tačiau jo
pasiūlytas lygis „neleis ES įvykdyti savo politinių įsipareigojimų ir reaguoti į svarbius būsimus
uždavinius“. Taigi jie patvirtino šiuos prioritetus (sąrašas nėra baigtinis):
 

"Horizon Europe" mokslinių tyrimų programos biudžetas turi sudaryti 120 mlrd. eurų
(Europos Komisija siūlė 83,5 mlrd. eurų); 
padidinti Europos strateginių investicijų planą („Junckerio planas“); 
padidinti transporto infrastruktūros ir MVĮ finansavimą; 
išlaikyti ilgalaikės sanglaudos ir žemės ūkio politikos finansavimą; 
padvigubinti išteklius jaunimo nedarbui mažinti 
trigubai padidinti „Erasmus+“ programos lėšas; 
ES indėlis siekiant mažinti klimato kaitą turi sudaryti bent 25 proc. visų DFP išlaidų, o
ne vėliau kaip iki 2027 m. reikia pasiekti 30 proc. lygį.
 

Savo ruožtu europarlamentarai pažymi, kad dabartinė ES biudžeto sudarymo sistema yra „labai
sudėtinga, nesąžininga ir neskaidri ir visiškai nesuprantama ES piliečiams“.
 
Jų manymu, reikėtų gerokai  sumažinti  valstybių įmokas pagal  jų  bendrąsias nacionalines
pajamas  ir  įdiegti  naujus  nuosavuosius  išteklius,  pavyzdžiui,  iš  didelių  įmonių  (įskaitant
skaitmeninių)  apmokestinimo,  taip  pat  prekybos išmetamųjų  teršalų  leidimais  sistemos ir
plastiko mokesčio. Parlamentas taip pat pritaria visų nuolaidų korekcijos mechanizmų, taikomų
tam tikroms ES šalims, panaikinimui.
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EP pabrėžia, kad ES biudžeto pajamos ir  išlaidos derybose dėl naujosios DFP turėtų būti
laikomos vienu paketu, kol  bus pasiektas galutinis susitarimas.
 
Šiai tarpinei ataskaitai dėl 2021-2027 m. DFP pritarė 429 EP nariai, nepritarė 207, o susilaikė
40. Derybos su ES Taryba gali prasidėti iškart, kai tik Taryba susitars dėl bendrosios pozicijos.
Priimti naują DFP reglamentą reikės Parlamento pritarimo. Europarlamentarai tikisi pasiekti
tinkamą  susitarimą  iki  2019  m.  EP  rinkimų,  kad  neprireiktų  atidėti  naujų  ES  programų
įgyvendinimo,  kaip  būta  praeityje.
 
Apie 94% ES biudžeto skiriama piliečiams, regionams, miestams, ūkininkams ir įmonėms. ES
administracinės išlaidos sudaro maždaug 6% visos sumos.
 

Susisiekti 
 
 

Papildoma informacija
Priimti teisės aktai (2018-11-14)
Diskusijos apie DFP vaizdo įrašas (2018-11-13)
Teisėkūros apžvalga
Klausimai ir atsakymai apie DFP
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166R(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20181112RES18766/20181112RES18766.pdf
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