
 

Daugiamečio ES biudžeto vėlavimas pakenktų
piliečiams ir verslui, įsitikinęs EP
 
2021–2027 m. ES biudžeto priėmimas gali vėluoti, jei nepavyktų laiku baigti derybų su
Taryba, ketvirtadienį įspėjo Europos Parlamentas (EP).
 
Priimtoje rezoliucijoje (426 balsai už, 163 prieš, 67 susilaikė) europarlamentarai patvirtino
pernai  lapkritį  priimtą EP poziciją dėl  2021-2027 m. ES biudžeto.  Jie taip pat pakoregavo
Parlamento poziciją dėl klimato kaitos, pabrėždami skubų poreikį numatyti daugiau politinių ir
finansinių priemonių norint pasiekti Paryžiaus klimato susitarimo tikslus.
 
Europarlamentarai prašo Komisijos išaiškinti galimą finansinį poveikį daugiametei finansinei
programai (DFP), kurį sukels politiniai išrinktosios Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen
pažadai, duoti liepos mėnesį.
 
Savo ruožtu EP ragina Komisiją parengti nepaprastosios padėties planą, kadangi esama rimtos
grėsmės, jog sudėtingos Parlamento ir Tarybos derybos dėl biudžeto nebus sėkmingai baigtos
iki 2020 m. pabaigos. Vėlavimas gali sutrikdyti ES programų finansavimą 2021 metais, o tai
pakenktų ES piliečiams ir verslui.
 
Komisija savo pasiūlymą dėl būsimos DFP pateikė pernai pavasarį. Parlamentas savo poziciją
priėmė pernai lapkritį ir jau beveik metus yra pasirengęs deryboms su Taryba, tačiau pastaroji
iki šiol nepaskelbė savo politinės pozicijos dėl DFP.
 
DFP įprastai apima septynerių metų laikotarpį. Dabartinė DFP, apimanti 2014–2020 m., buvo
priimta 2013 m. gruodžio 2 d. Maždaug 93 proc. Sąjungos biudžeto skiriama ES ir užsienio
šalyse vykdomiems regionų ir miestų plėtros, aplinkosaugos, žemės ūkio, mokslo, švietimo,
pilietinės visuomenės ir kitiems projektams.
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20181106IPR18317/long-term-eu-budget-meps-lay-down-funding-priorities-for-post-2020-budget
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-07-16-ITM-003_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2019-07-16-ITM-003_LT.html
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ddab3cfb-2803-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-lt
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_lt.htm
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282019%29642226
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282019%29642226
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190402IPR34601/mff-2021-2027-chronology
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190402IPR34601/mff-2021-2027-chronology
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20190402IPR34601/mff-2021-2027-chronology
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/29/multiannual-financial-framework
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt/sheet/29/multiannual-financial-framework
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
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https://twitter.com/EP_Budgets

