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Pirmininko pratarmė  

 

Kituose puslapiuose apibendrinamos pagrindinės pastabos, kurias Europos Audito 
Rūmai pateikė ES bendrai veikiančioms teisėkūros institucijoms (Europos Parlamentui 
ir Tarybai), kad jos jas apsvarstytų aptardamos ir tvirtindamos Komisijos teisėkūros 
pasiūlymus dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP).  

Šiame leidinyje pateikiama trumpa šių pastabų dėl kelių biudžeto sričių apžvalga. Joje 
daugiausia remiamasi mūsų 2018 m. parengtomis nuomonėmis dėl Komisijos 
pasiūlymų, taip pat mūsų pastarojo meto apžvalginiais pranešimais, susijusiais su ES 
finansais, ir mūsų sukaupta patirtimi. Mūsų pastabose daugiausia dėmesio visų pirma 
skiriama siūlomam ES išlaidų prioritetų nustatymo procesui, ES biudžeto lankstumui, 
orientavimuisi į veiksmingumą ir administraciniam supaprastinimui, taip pat 
atskaitomybės ir audito tvarkai.  

Privalome pabrėžti, jog siekiant, kad parlamentinė kontrolė būtų veiksminga, ji turėtų 
būti grindžiama patikima atskaitomybės tvarka. Dėl šios priežasties pasiūlėme, kad visų 
Europos Sąjungos įsteigtų įstaigų išorės auditoriumi bendruoju atveju būtų skiriami 
Europos Audito Rūmai. 

Mūsų bendra pozicija – teigiamai vertiname Komisijos pastangas siekiant modernizuoti 
laikotarpio po 2020 m. ES biudžetą. Kartu savo nuomonėse dėl Komisijos pasiūlymų dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų ir ataskaitose atkreipiame dėmesį į kelių tipų 
riziką, nurodome įvairius trūkumus ir siūlome konkrečius patobulinimus. Atliekant 
šiuos patobulinimus reikės pačių pagrindinių teisės aktų pakeitimų, tačiau Komisija 
daugelį kitų pakeitimų galėtų atlikti priimdama deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, 
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kuriais siekiama šiuos teisės aktus įgyvendinti praktiškai. Komisija retai kada 
konsultavosi su Europos Audito Rūmais dėl ne teisėkūros procedūra priimamų teisės 
aktų, net jei juose dažnai yra svarbių nuostatų, darančių poveikį ES išlaidų tvarkingumui 
ir veiksmingumui.  

Dabar Komisija siekia, kad DFP teisės aktų paketas būtų priimtas iki 2019 m. pabaigos, 
jau gerokai atsiliekant nuo pirminio tvarkaraščio. Todėl tvarkaraštis yra įtemptas. 
Patirtis, įgyta 2014–2020 m. laikotarpiu, parodė, kaip sunku įveikti atsilikimą, jei 
vėluojama patvirtinti teisės aktų pagrindą. Todėl raginame Europos Parlamentą ir 
Tarybą kuo greičiau pasiekti politinį susitarimą, kad 2021 m. prasidėjus programavimo 
laikotarpiui iškart būtų galima pradėti įgyvendinimą.  

Pirmininkas 
Klaus-Heiner Lehne 
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Mūsų pastabos dėl Komisijos 
pasiūlymo dėl 2021–2027 m. DFP 

Ką pasakėme bendraisiais klausimais? 
Šiame pirmame skirsnyje apibendrinamos mūsų pastabos dėl pagrindinio Komisijos 
pasiūlymo dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos keturiais konkrečiais 
aspektais: 

— išlaidų prioritetų nustatymo remiantis strateginiais svarstymais proceso; 

— ES biudžeto ir siūlomo finansavimo paskirstymo lankstumo; 

— supaprastinimo ir orientavimosi į veiksmingumą išlaidų programose; 

— atskaitomybės tvarkos. 

Visada svarbu nepamiršti, kad vertinti siūlomus politinius prioritetus arba finansavimo 
paskirstymą naujoje DFP nėra mūsų vaidmuo. 

 

Ar išlaidų prioritetai grindžiami strateginiais svarstymais? 

Palankiai vertiname Komisijos pasiūlymą, kad biudžeto struktūra ir išteklių 
paskirstymas būtų glaudžiai suderinti su programos politiniais prioritetais ir išlaidos 
būtų orientuotos į priemones, kuriomis akivaizdžiai sukuriama ES pridėtinė vertė.  
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Vis dėlto pažymime, kad Komisija pradėjo finansinio planavimo srities derybas dėl 
2021–2027 m. laikotarpio, nors nėra politinio susitarimo su valstybėmis narėmis ir tarp 
jų dėl artimiausių metų ES strateginių tikslų. Dabartinės strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimas baigsis prieš prasidedant naujam laikotarpiui. Todėl Komisijos 
pasiūlymas yra ES politinių tikslų po 2020 m. nustatymo priemonė, o ne atsakas į šiuos 
tikslus. Manome, jog svarbu, kad DFP laikotarpiu ES teisės aktų leidėjai užtikrintų, kad 
atliekant ES finansų planavimą būtų tinkamai atsižvelgiama į bet kokius tikslų 
pakeitimus. 

Taip pat norėtume pažymėti tai, kad Komisija dar turi pasiūlyti svarią ES pridėtinės 
vertės koncepciją, kuri vėliau galėtų tapti išsamaus ES narystės sąnaudų ir naudos 
vertinimo pagrindu.  

Kokie pakeitimai siūlomi siekiant pagerinti biudžeto lankstumą ir finansavimo 
paskirstymą? 

Komisija pateikia keletą pasiūlymų, dėl kurių padidėtų bendras biudžeto lankstumas 
(pavyzdžiui, padidinti viršutinę nuosavų lėšų ribą, pašalinti DFP viršutinės metinės 
mokėjimų asignavimų ribos ir tam tikrais metais atliktų mokėjimų skirtumo apribojimus 
ir nustatyti rezervą nepanaudotiems įsipareigojimams ir panaikintiems 
įsipareigojimams).  

Atsižvelgdami į patikimą finansų valdymą sutinkame, kad atlikus šiuos pakeitimus būtų 
galima greičiau ir veiksmingiau reaguoti į nenumatytus poreikius. Taip pat pažymime, 
kad pasiūlymas skaičiuoti specialių priemonių – pavyzdžiui, Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo, Europos Sąjungos solidarumo fondo, Neatidėliotinos 
pagalbos rezervo ir Lankstumo priemonės – mokėjimus viršijant metinių mokėjimų 
asignavimų viršutines ribas paaiškintų šią padėtį.  

Kalbant apie 2021–2027 m. DFP išlaidų raidą, atliekant bet kokį palyginimą su 2014–
2020 m. DFP reikia atsižvelgti į keletą veiksnių (pavyzdžiui, infliaciją ir Jungtinės 
Karalystės pasitraukimo iš ES poveikį biudžetui) (taip pat žr. II priedą). Taip pat 
pažymime, kad Komisija savo pasiūlymų dėl išlaidų prioritetų pakeitimų nepagrindžia 
kiekvienos srities ES pridėtinės vertės vertinimu. Galiausiai, Komisija turėtų paaiškinti 
pagrindines prielaidas, kuriomis grindžiamas DFP pasiūlymas išsamiame finansiniame 
plane.  

Be to, DFP išlaidų prioritetus ir iš esmės finansavimo paskirstymą gali tekti persvarstyti 
atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės pasitraukimą iš ES, dėl kurio gali sumažėti turimų 
pinigų suma.  
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Galiausiai Komisija turėtų pirmumo tvarka numatyti pakankamus mokėjimų 
asignavimus 2021–2027 m. DFP, kad būtų galima įvykdyti neįvykdytus dabartinės DFP 
įsipareigojimus ir bet kokius naujus įsipareigojimus, kurių terminas baigsis iki 2027 m. 
pabaigos.  

Kaip įtikinamai akcentuojamas supaprastinimas ir veiksmingumas? 

Komisija siūlo mažinti išlaidų programų skaičių ir taikyti supaprastintas taisykles. Tai 
darant būtų sumažinta paramos gavėjams ir ES lėšas valdančioms nacionalinėms arba 
regioninėms institucijoms tenkanti administracinė našta. Kalbant apie pajamas, 
Komisija taip pat siūlo panaikinti koregavimo mechanizmą, taikomą valstybių narių 
įnašams į biudžetą.  

Teigiamai vertiname bendrąsias šių pasiūlymų linkmes. Tačiau manome, kad per anksti 
vertinti, ar taikant tokio pobūdžio priemones padidės ES veiksmų veiksmingumas. Visų 
pirma supaprastinimas turėtų būti naudojamas nereikalingoms taisyklėms arba 
procedūroms panaikinti, o ne tik esamiems taisyklių sąvadams sujungti. Be to, ypač 
pasidalijamojo valdymo srityje, Komisija turės užtikrinti, kad valstybių narių taisyklėmis 
būtų užtikrinta tinkama įgyvendinimo palengvinimo ir užtikrinimo, kad ES lėšos būtų 
išleistos tinkamai, pusiausvyra. 

Komisija taip pat ketina daugiau dėmesio skirti veiksmingumui visose išlaidų 
programose. Iš dalies tai būtų galima padaryti nustatant aiškesnius tikslus ir mažiau, 
tačiau kokybiškesnių, veiksmingumo rodiklių. 

Vis dėlto sutinkame, kad būtina visoms programoms parengti vieną tvirtą veiklos 
rezultatų planą, kurį būtų galima nuosekliai naudoti ES išlaidų veiksmingumui stebėti. 

Kaip būtų padidinta atskaitomybė? 

Komisija siūlo savo išlaidų programoms skirtą nuoseklesnę ir skaidresnę sistemą. 
Mažiau priemonių būtų finansuojama ne iš ES biudžeto. Manome, kad taikant abi 
priemones iš esmės atskaitomybė tikriausiai padidėtų.  

Būtina, kad ES išlaidų programos atitiktų aukščiausius viešosios atskaitomybės ir 
skaidrumo standartus. Atsižvelgdami į tai rekomenduojame parengti visa apimantį 
atskaitomybės principų rinkinį, kuri būtų galima įtraukti į Tarpinstitucinį susitarimą, 
pridedamą prie DFP pasiūlymo. 
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Išsamesnė informacija pateikta mūsų 

— Apžvalginiame pranešime dėl Komisijos pasiūlymo dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos, paskelbtame 2018 m. liepos 10 d.;  

— Nuomonėje Nr. 5/2018 dėl nuosavų išteklių, paskelbtoje 2018 m. spalio 11 d. 

Ką pasakėme pajamų klausimu? 
Šiame skirsnyje apibendrinamos mūsų pastabos dėl Komisijos teisėkūros pasiūlymų dėl 
nuosavų išteklių, kurie, kaip DFP teisės aktų paketo dalis, buvo paskelbti 2018 m. 
gegužės 2 d. 

 

Komisija siūlo kitoje DFP išlaikyti muitus kaip vieną iš ES nuosavų išteklių, tačiau 
valstybėms narėms taikyti mažesnę jų surinkimo normą. Taip pat ji siūlo išlaikyti BNPj 
pagrįstus nuosavus išteklius kaip svarbų pajamų šaltinį ir supaprastinti PVM 
komponentu grindžiamų įnašų skaičiavimus. Kartu šie trys nuosavi ištekliai sudarytų 
87 % ES pajamų. Taip pat būtų nustatyti trys nauji nuosavi ištekliai, pagrįsti nauja 
bendra mokesčių sistema ES bendrovėms, ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistema (ATLPS) ir mokesčiu už neperdirbtas plastikines pakuotes. 

Darome bendrą išvadą, kad siūloma ES finansavimo sistema ir toliau yra sudėtinga. Be 
to, atkreipėme dėmesį į keletą problemų, dėl kurių tikriausiai sumažės siūlomų naujų 
nuosavų išteklių veiksmingumas. Pavyzdžiui, Komisija siūlo ES ATLPS pagrįstus išteklius 
skaičiuoti kaip pajamų, gautų aukcione pardavus taršos leidimus, kurių bendras kiekis 
yra fiksuotas, procentinę dalį. Nors tokiu būdu iš tikrųjų būtų gaunama pajamų, juo 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_MFF2/BRP_MFF2_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_LT.pdf
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nekuriama papildomų paskatų valstybėms narėms mažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį. Bendra konsoliduotoji pelno mokesčio bazė (BKPMB) būtų 
palaipsniui įgyvendinta praėjus mažiausiai keleriems metams nuo naujosios DFP 
vykdymo pradžios. Ir galiausiai valstybėms narėms reikėtų suderinti, kaip jos rinks ir 
skaičiuos plastikų perdirbimo duomenis, kuriuos vėliau turėtų patikrinti Komisija.  

Taip pat manome, kad Komisija turėtų persvarstyti savo pasiūlymą supaprastinti PVM 
grindžiamus išteklius, nes prielaidos, kuriomis ji naudojasi apskaičiuodama naujus 
įnašus, neatitinka veiksmų pagrindžiant šį supaprastinimą. 

Siekdama kompensuoti Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES ir Europos plėtros 
fondo (EPF) įtraukimo į ES biudžetą poveikį, Komisija siūlo didinti viršutines nuosavų 
išteklių ribas. Ji taip pat siūlo laipsniškai panaikinti koregavimo mechanizmus, kurie 
šiuo metu taikomi kai kuriose valstybėse narėse. Tai darant būtų sukurta skaidresnė ir 
mažiau sudėtinga sistema. Tačiau Komisija nesiūlo užbaigti procesą iki 2026 m. 

Išsamesnė informacija pateikta mūsų  

— Nuomonėje Nr. 5/2018 dėl nuosavų išteklių, paskelbtoje 2018 m. spalio 11 d. 

Ką pasakėme išlaidų klausimu? 
Šiame skirsnyje apibendrinamos mūsų pastabos dėl Komisijos pasiūlymų dėl šių 
pagrindinių išlaidų sričių: 

— moksliniai tyrimai ir inovacijos; 

— sanglauda; 

— žemės ūkis ir gamtiniai ištekliai;  

— kaimynystė, vystomasis ir tarptautinis bendradarbiavimas;  

— „InvestEU“. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_LT.pdf
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Moksliniai tyrimai ir inovacijos  
2018 m. birželio 7 d. Komisija priėmė savo pasiūlymą dėl programos „Europos 
horizontas“ – 100 milijardų eurų mokslinių tyrimų ir inovacijų programos, pakeisiančios 
programą „Horizontas 2020“.  

 

Mūsų nebuvo paprašyta pateikti nuomonę dėl šio pasiūlymo. Vis dėlto pastarojo meto 
apžvalginiame pranešime pateikėme keletą pasiūlymų dėl dalyvavimo programoje 
„Horizontas 2020“ supaprastinimo.  

Pavyzdžiui, pasiūlėme, kad Komisija dar labiau išplėstų supaprastinto išlaidų 
apmokėjimo taikymo sritį, siekiant padidinti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir visiškai 
naujų ES mokslinių tyrimų programų dalyvių skaičių. Tai darydama Komisija turėtų būti 
atsargi, kad sumažintų bet kokią su supaprastintu išlaidų apmokėjimu susijusią riziką 
(žr. skirsnį dėl sanglaudos, p. 12). 

Taip pat pasiūlėme, kad mokslinių tyrimų pasiūlymus, kuriuos Komisija jau įvertino kaip 
aukštos kokybės, tačiau kurioms nėra skirta ES mokslinių tyrimų finansavimo, būtų 
galima finansuoti per kitas Europos arba nacionalines programas be būtinybės atlikti 
kitą atrankos procedūrą. Tai galėtų padėti sumažinti dalyviams tenkančią 
administracinę naštą. 

Išsamesnė informacija pateikta mūsų  

— Apžvalginiame pranešime „Indėlis supaprastinant ES mokslinių tyrimų 
programą po programos „Horizontas 2020“, paskelbtame 2018 m. kovo 21 d. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_LT.pdf
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Sanglauda 
2018 m. gegužės 29 d. Komisija paskelbė savo pasiūlymą dėl Bendrųjų nuostatų 
reglamento (BNR) dėl septynių ES fondų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas: 
Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus 
saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės. Visų šių fondų vertė yra apie 
360 milijardų eurų – apytikriai 30 % viso biudžeto 2021–2027 m. laikotarpiu.  

 

Finansavimo sąlygos ir orientavimasis į veiksmingumą 

Manome, kad Komisijos pastangos stiprinti ES finansavimo naudojimo ir Europos 
semestro ryšį ir skatinti perėjimą nuo ex ante sąlygų prie paprastesnių reikiamų sąlygų 
atspindi teigiamus pokyčius. Tačiau, nenumačius ES masto strategijos ar tikslų rinkinio, 
kuriais būtų pateikta aiški vizija, ką ES nori pasiekti įgyvendindama savo politiką, 
valstybės narės turės nustatyti strateginius tikslus atitinkamiems fondams. Reikės 
pasirūpinti, kad šie nacionaliniai ir (arba) regioniniai tikslai būtų pakankamai plataus 
užmojo.  

Lankstumas 

Plačiąja prasme palankiai vertiname BNR pasiūlyme pateikiamas įvairiais priemones, 
kuriomis siekiama didinti ES biudžeto lankstumą. Tačiau taikant kai kurias iš jų galėtų 
padidėti nacionalinėms arba regioninėms institucijoms tenkanti administracinė našta 
(pavyzdžiui, asignavimų planavimas dviem etapais) arba jas reikia išsamiau paaiškinti.  
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Supaprastinimas 

Pasiūlyme aiškiai atspindimas Komisijos siekis supaprastinti, kuriam visiškai pritariame. 
Tačiau kai kuriais atvejais manome, kad galimą supaprastinimo naudą atsveria rizika, 
kylanti atitikčiai ir patikimam finansų valdymui. Visų pirma:  

— supaprastinimas gali būti atliekamas mažinant aiškumą paramos gavėjams ir 
nacionalinėms arba regioninėms administracijoms;  

— įvairios siūlomos priemonės (pavyzdžiui, supaprastintas išlaidų apmokėjimas, su 
išlaidomis nesusijęs finansavimas) galėtų reikšti mokamas kompensacijas, kurios 
būtų neproporcingos patirtoms išlaidoms, o tai keltų riziką ekonominiam 
naudingumui; 

— panaikinus tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, programų ex ante vertinimus, didelės 
apimties projektų vertinimus, strateginių ataskaitų teikimą ir veiksmingumo 
rezervą, galėtų sumažėti veikiančių mechanizmų galimybės siekti rezultatų. 

Galiausiai, kasmetinis finansavimas šioje politikos srityje kiekvienai programai 
skiriamas programavimo laikotarpio pradžioje. Bet kokia kasmetinio finansavimo dalis, 
kurios valstybė narė nedeklaruoja per iš anksto nustatytą laikotarpį, automatiškai 
išskaičiuojama iš jos asignavimų ir grąžinama į ES biudžetą. Komisija siūlo sutrumpinti 
lėšų panaudojimo laikotarpį nuo 3 iki 2 metų ir tai mes teigiamai vertiname kaip žingsnį 
teisinga kryptimi.  

Atskaitomybė  

Šiuo pasiūlymu atsakomybė už įgyvendinimą perkeliama valstybėms narėms, 
išplečiama vieno bendro audito tvarka ir sumažinamas Komisijos vaidmuo. Teisingai 
taikant šiuos pakeitimus būtų galima sumažinti administracines išlaidas ir padidinti 
veiksmingumą. Vis dėlto juos taikant būtų panaikinta priežiūra, rizikuojant, kad gali 
būti daugiau su išlaidomis susijusių pažeidimų, ir galiausiai galėtų pakenkta per 
pastaruosius 20 metų padarytai vidaus kontrolės srityje pažangai.  

Išsamesnė informacija pateikta mūsų 

— Apžvalginiame pranešime dėl sanglaudos politikos įgyvendinimo po 2020 m. 
supaprastinimo, paskelbtame 2018 m. gegužės 28 d.; 

— Nuomonėje Nr. 6/2018 dėl BNR, paskelbtoje 2018 m. spalio 31 d. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_06/OP18_06_LT.pdf
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Žemės ūkis ir gamtiniai ištekliai 
2018 m. birželio 1 d. Komisija paskelbė savo pasiūlymą dėl bendros žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) po 2020 m., kuriai bus skirtas apie 330 milijardų eurų finansavimas. 
Pagrindinius pokyčius, palyginti su dabartiniu programavimo laikotarpiu, galima 
apibendrinti taip:  

— vienas BŽŪP strateginis planas kiekvienai valstybei narei dėl visų BŽŪP išlaidų 
(tiesioginėms išmokoms, kaimo plėtrai ir rinkos priemonėms); 

— stengiamasi pereiti prie veiklos rezultatais pagrįstos sistemos; 

— iš naujo apibrėžiamos tinkamos finansuoti išlaidos (remiantis pranešimais apie 
produktus ir nauja teisėtumo ir tvarkingumo sąvoka); 

— kontrolės sistemų, visų pirma tvirtinančiųjų įstaigų, pokyčiai. 

 

Finansavimo sąlygos ir orientavimasis į veiksmingumą  

Teigiamai vertiname Komisijos ketinimą pereiti prie veiksmingumu grindžiamo 
įgyvendinimo modelio. Tačiau, kadangi nėra aiškių, konkrečių ir kiekybiškai išreikštų ES 
tikslų, neaišku, kaip Komisija vertintų valstybių narių BŽŪP strateginius planus. Taip pat 
apgailestaujame dėl to, kad siūlomu veiklos peržiūros planu suteikiamos tik menkos 
paskatos – tikslai gali būti nepasiekti dideliu skirtumu, darant mažą poveikį ES 
finansavimui, o už sėkmingą veiklą geriausiu atveju galėtų būti skirta nedidelė premija 
už veiklos rezultatus. 

Turime abejonių dėl Komisijos nuomonės, kad pasiūlymu bus sustiprinti BŽŪP ryšiai su 
aplinkos ir klimato politikos tikslais. Taip pat klausiame, kaip Komisija ketina įvertinti 
arba išmatuoti siūlomų pakeitimų poveikį aplinkai. 
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Galiausiai, atkreipiame dėmesį į tai, kad didžiausią BŽŪP išlaidų dalį ir toliau sudarytų 
tiesioginės išmokos ūkininkams. Pasiūlyme pateikiama nepakankamai įrodymų, kad 
ūkininkams tikrai reikia tokios rūšies pajamų rėmimo. 

Supaprastinimas 

Komisija siūlo teisės aktų pagrindą sumažinti nuo penkių iki trijų reglamentų. Iš tikrųjų, 
bendras priemonių planavimas, kuris šiuo metu paskirstytas tarp Europos žemės ūkio 
garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) viename 
bendrame nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane, galėtų padėti užtikrinti 
nuoseklumą. Tačiau neaišku, ar apskritai BŽŪP būtų paprastesnė, nes kitais atžvilgiais 
padidėtų sudėtingumas (pavyzdžiui, pasiūlyme pateikiama ekologinė schema, kurios 
tikslai yra panašūs į kitų dviejų aplinkosaugos priemonių tikslus). 

Atskaitomybė  

Komisijos tinkamumo finansuoti vertinimas būtų grindžiamas produktais ir veiklos 
valdymo sistema, tačiau į jį nebūtų įtrauktos individualiems paramos gavėjams 
taikomos taisyklės, esančios BŽŪP strateginiuose planuose. Šiame pasiūlyme 
nepateikiama produkto apibrėžtis. Tačiau, mūsų manymu, tam tikrų priemonių 
produktas priklauso nuo to, kaip paramos gavėjai laikosi strateginiuose planuose 
nustatytų įsipareigojimų. Taigi, neaišku, kaip reikėtų įvertinti kai kurių išlaidų 
tinkamumą finansuoti. 

Be to, pasiūlymu sumenkinamas tiek valstybių narių, tiek Komisijos priežiūros vaidmuo 
šiais būdais:  

— kaip ir anksčiau, mokėjimo agentūroms būtų pavesta užtikrinti operacijų, 
finansuojamų BŽŪP lėšomis, teisėtumą ir tvarkingumą, o tvirtinančiosios įstaigos 
tikrintų valdymo sistemų veikimą. Tačiau neaišku, ar šie patikrinimai taip pat 
apimtų strateginiuose planuose pateiktas apibrėžtis ir bet kokius konkrečius 
tinkamumo finansuoti kriterijus. Be to, tikrinančiosios įstaigoms nebebūtų privalu 
tikrinti teisėtumą ir tvarkingumą;  

— Komisija, nors jai ir tenka galutinė atsakomybė už biudžeto vykdymą, nebegautų 
kontrolės statistinių duomenų iš mokėjimo agentūrų ir todėl nebegalėtų 
kiekybiškai įvertinti netinkamų finansuoti išlaidų. Dabartinė tvirtinančiųjų įstaigų 
praktika teikiant patikinimą dėl išmokų atskiriems ūkininkams taip pat būtų 
nutraukta.  
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Išsamesnė informacija pateikta mūsų 

— Apžvalginiame pranešime dėl būsimos BŽŪP, paskelbtame 2018 m. kovo 19 d.;  

— Nuomonėje Nr. 7/2018 dėl BŽŪP, paskelbtoje 2018 m. lapkričio 7 d. 

Kaimynystės, vystomasis ir tarptautinis bendradarbiavimas  
2018 m. birželio 14 d. Komisija pateikė savo pasiūlymą dėl Kaimynystės, vystymosi ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KPTBP), sudarytos sujungiant kelias esamas 
išorės veiksmų priemones. 89,2 milijardo eurų finansavimas siūlomas KPTBP 
įgyvendinti 2021–2027 m. laikotarpiu. 

 

Supaprastinimas ir lankstumas 

Šiuo pasiūlymu aiškiai galima supaprastinti operacijas šioje politikos srityje. Visų pirma 
teigiamai vertiname tai, kad EPF įtraukus į KPTBP jis būtų įtrauktas į ES biudžetą. 
Rezultatas būtų didesnis įvairių ES fondų suderinimas teikiant finansinę paramą ir 
griežtesnė Europos Parlamento demokratinė priežiūra. Kol kas neaišku, ar paties fondų 
sujungimo savaime pakaktų siekiant sudaryti sąlygas lanksčiau reaguoti į nenumatytus 
iššūkius ir krizes. 

Komisija taip pat siūlo nustatyti ribas, kurias viršijus veiksmų planai ir priemonės turi 
būti priimami įgyvendinimo aktais. Siūlomos ribos yra dvigubai didesnės už taikomas 
EPF. Todėl galėtų susilpnėti priežiūros tvarka. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_CAP/Briefing_paper_CAP_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_LT.pdf
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Veiksmingumas 

Manome, kad siūlomas veiklos rezultatais grindžiamas požiūris turėtų būti taikomas 
visais atvejais, o ne tik kaimynystės politikos valstybėms. Panašiai, rezultatais 
grindžiamas programavimas turėtų apimti ir temines programas. 

Savo KPTBP vertinime rekomendavome, kad Komisija patį reglamentą aiškiau atskirtų 
nuo atsirandančių priemonių. Be to, reglamente nustatyti konkretūs tikslai turėtų būti 
glaudžiau susieti su pagrindiniais veiksmingumo rodikliais. 

Atsižvelgdami į tai, kad EPF būtų įtrauktas į ES biudžetą, manome, kad paramos 
biudžetui taisyklės EPF finansiniame reglamente taip pat turėtų būti suderintos su ES 
bendrajam biudžetui taikomomis taisyklėmis. Be to, reikia patikslinti Komisijos 
įgaliojimų veikti savo nuožiūra teikiant paramą biudžetui užjūrio šalims ir teritorijoms 
(UŠT) aprėptį.  

Išsamesnė informacija pateikta mūsų  

— Nuomonėje Nr. 3/2018 dėl Tarybos reglamento dėl finansinio reglamento, 
taikomo 11-ajam Europos plėtros fondui, pasiūlymo, paskelbtoje 2018 m. spalio 
1 d.; 

— Nuomonėje Nr. 10/2018 dėl Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės, paskelbtoje 2018 m. gruodžio 17 d.  

„InvestEU“  
2018 m. birželio 6 d. Komisija pasiūlė programą „InvestEU“, kurios tikslas – remti 
investicijas ES. Komisijos skaičiavimais, naujas fondas sutelks apie 650 milijardų eurų 
papildomas investicijas. Tai bus pasiekta suteikiant 38 milijardus eurų garantijų iš ES 
biudžeto, pasinaudojant 2014–2020 m. laikotarpiu įsteigto paklausa pagrįsto Europos 
strateginių investicijų fondo (ESIF) pavyzdžiu.  

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=48483
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Mūsų nebuvo paprašyta pateikti nuomonę dėl šio pasiūlymo. Tačiau naujausiose 
ataskaitose ir nuomonėje pateikėme keletą pastabų dėl ESIF papildomumo su kitomis 
finansinėmis priemonėmis ir biudžeto garantijomis, sutelktų papildomų investicijų lygio 
apskaičiavimo metodų, projektų geografinio pasiskirstymo ir apskritai finansinių 
priemonių naudojimo ES politikai finansuoti.  

Be to, anksčiau esame nustatę su ES biudžeto išlaidų valdymu ir ataskaitų apie jas 
teikimu susijusių atskaitomybės spragų. Visų centralizuotai valdomų finansinių 
priemonių sutelkimas į vieną bendrą programą yra teigiamas poslinkis siekiant 
sumažinti tą riziką. Manome, kad šis vertinimas lygiai taip pat gerai taikomas Komisijos 
pasiūlymui. 

Galiausiai Komisija turės atidžiai deleguoti įgaliojimus prisiimti įsipareigojimus ES 
biudžeto vardu, galimai daugybei partnerių. Taip pat manome, kad siūlydama 
teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus, kuriais sukuriami arba pridedami dideli 
neapibrėžtieji įsipareigojimai, Komisija turėtų pateikti išsamią ES biudžeto bendro 
finansinio poveikio analizę.  

Išsamesnė informacija pateikta mūsų 

— Nuomonėje Nr. 2/2016 dėl ESIF, paskelbtoje 2018 m. lapkričio 11 d.;  

— Nuomonėje Nr. 6/2018 dėl BNR, paskelbtoje 2018 m. spalio 31 d. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP16_02/OP16_02_LT.pdf
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Ką pasakėme kompleksinių aspektų klausimu? 
Šiame ketvirtame skirsnyje pateikiama mūsų pastabų dėl Komisijos pasiūlymų dėl ES 
pajamų ir išlaidų horizontaliųjų aspektų apžvalga. 

Teisinės valstybės principo užtikrinimas  
2018 m. gegužės mėn. Komisija pasiūlė reglamento projektą, kuriuo siekiama užtikrinti 
ES biudžeto apsaugą nuo visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėje 
narėje trūkumų (pavyzdžiui, nepakankamo teismų nepriklausomumo arba kelio 
neužkirtimo valdžios institucijų neteisėtų sprendimų priėmimui, jo neištaisymo ir 
baudimo už jį). 

 

Palankiai vertiname šio teisėkūros pasiūlymo tikslą, atsižvelgdami į tai, kad tokios 
nenumatytos išlaidos gali turėti poveikį patikimam finansų valdymui arba kitiems 
Sąjungos interesams. Šis naujas mechanizmas yra konkretesnis nei kitos galimybės, 
kuriomis gali naudotis Komisija, pagal taikymo sritį, veiksmingumą ir taikomumą. 
Tačiau manome, kad pasiūlymui šiame etape trūksta tam tikrų aiškių ir konkrečių 
kriterijų, kuriais remiantis būtų apibrėžiama, kas būtų laikoma „visuotiniu trūkumu“ 
arba kaip būtų įgyvendinamos priemonės. Taigi, įžvelgiame poreikį papildomai 
paaiškinti procedūrą ir priemonių taikymo sritį. Galiausiai, patariame įtraukti apsaugos 
priemones, siekiant išvengti neigiamo poveikio ES programų paramos gavėjams. 
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Išsamesnė informacija pateikta mūsų  

— Nuomonėje Nr. 1/2018 dėl teisinės valstybės principo taikymo, paskelbtoje 
2018 m. liepos 17 d. 

Kova su sukčiavimu ir korupcija 
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) 

2018 m. gegužės 23 d. Komisija pateikė savo pasiūlymą pritaikyti Europos kovos su 
sukčiavimu tarnybos (OLAF) operacijas, siekiant suderinti jas su Europos prokuratūros 
įstaigos veikla ir padidinti OLAF veiksmingumą. 

 

Manome, kad pasiūlymu neužtikrinama, kad ES finansinių interesų apsauga būtų 
veiksmingai sustiprinta. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad siūlomų pakeitimų 
nepakaktų, kad OLAF tyrimų veiksmingumas labai padidėtų.  

Turime abejonių dėl siūlomos EPPO ir OLAF bendradarbiavimo tvarkos. Pavyzdžiui, 
rekomendavome, kad OLAF būtų skirtas strategiškesnis vaidmuo atliekant ES kovos su 
sukčiavimu veiksmus ir taip būtų užtikrinta geresnė priežiūra ES lygmeniu. Vidutinės 
trukmės laikotarpiu Komisija turėtų iš naujo įvertinti šias priemones ir prireikus 
pasiūlyti papildomus teisės aktus. 

Kovos su sukčiavimu programa 

2018 m. gegužės 30 d. Komisija pateikė savo pasiūlymą dėl ES finansinių interesų 
apsaugos ir tinkamo ES teisės aktų taikymo muitinės ir žemės ūkio srityse. Bendras šiai 
programai siūlomas biudžetas – 181 milijonas eurų. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_01/OP18_01_LT.pdf
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Manome, kad esama programų ir kitų panašių finansavimo veiksmų dubliavimosi ir 
nepakankamos sąveikos rizikos. Todėl abejojame dėl programos pajėgumo sukurti ES 
pridėtinę vertę. Taip pat turime abejonių dėl siūlomų veiklos rezultatų rodiklių 
tinkamumo programos rezultatams stebėti ir vertinti. 

Atskleidėjų pranešimai  

2018 m. gegužės 29 d. Komisija pateikė savo pasiūlymą dėl asmenų, pranešančių apie 
Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos. 

Palankiai vertiname šio pasiūlymo bendras linkmes ir pateikėme daug konkrečių 
rekomendacijų. 

Išsamesnė informacija pateikta mūsų 

— Nuomonėje Nr. 4/2018 dėl informavimo apie pažeidimus, paskelbtoje 2018 m. 
spalio 15 d.;  

— Nuomonėje Nr. 8/2018 dėl OLAF ir Europos prokuratūros, paskelbtoje 2018 m. 
lapkričio 22 d.;  

— Nuomonėje Nr. 9/2018 dėl ES kovos su sukčiavimu programos, paskelbtoje 
2018 m. lapkričio 22 d. 

Teisės akto poveikio vertinimas. Geresnio reglamentavimo principas 
Poveikio vertinimai sudaro svarbią Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkės 
dalį ir jais siekiama formuoti ir vertinti ES politiką ir teisės aktus taip, kad juose keliami 
tikslai būtų pasiekti efektyviausiu ir veiksmingiausiu būdu1. Visų pirma juose 
nagrinėjama, ar reikia ES veiksmų, ir analizuojami galimi siūlomų sprendimų poveikiai. 
Vertinimų reikia tuomet, kai esama tikimybės, kad bet kokia Komisijos iniciatyva turės 
didelį ekonominį ir socialinį poveikį arba poveikį aplinkai. Todėl galima atlikti teisėkūros 
pasiūlymų, ne teisėkūros iniciatyvų (pavyzdžiui, finansinių programų, rekomendacijų 
dėl derybų dėl tarptautinių susitarimų) ir įgyvendinimo ir (arba) deleguotųjų aktų 
vertinimus. Atliekant poveikio vertinimą nustatyti faktai apibendrinami ataskaitoje. 
Komisijos Reglamentavimo patikros valdyba tikrina kiekvienos ataskaitos kokybę ir 
atitinkamai pateikia nuomonę. 

                                                      
1 Europos Komisija, „Geresnis reglamentavimas – geresnių stipresnės Sąjungos rezultatų 

pagrindas“, COM(2016) 615 final, 2016 9 14. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_04/OP18_04_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_08/OP_OLAF_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_09/OP_ANTIFRAUD_LT.pdf
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Pagal Finansinį reglamentą taip pat atliekami programų ir veiklos, susijusių su 
didelėmis išlaidomis, ex ante vertinimai2. Jei programa ar veikla gali turėti didelį 
ekonominį poveikį, poveikį aplinkai ar socialinį poveikį, šis vertinimas gali būti 
atliekamas kaip poveikio vertinimas, taip pat šiuo atveju Komisijai reikės išnagrinėti 
įvairias įgyvendinimo galimybes.  

Komisija atliko išsamų ir dokumentuose fiksuotą poveikio vertinimą atitinkamose 
srityse, susijusiose tik su dviem iš šešių nuomonių, kurias parengėme dėl pasiūlymų dėl 
DFP teisės aktų rinkinio. Keturiais atvejais, kuriais neradome poveikio vertinimo, buvo 
tik vienas ex ante vertinimas (žr. 1 lentelę). 

1 lentelė. Prie pasiūlymų pridedami Komisijos vertinimai 

Nuomonė dėl […] Poveikio vertinimo? Ex ante vertinimo? 

Teisinė valstybė Ne Ne 

Nuosavi ištekliai Ne Ne 

BNR Ne Ne 

BŽŪP Taip Ne 

ES kovos su sukčiavimu 
programa Ne Taip 

KPTBP Taip Ne 

Vis dar manome, kad Komisija turėtų atlikti visų šių svarbių teisėkūros pasiūlymų 
išsamius, dokumentuose fiksuotus poveikio vertinimus. Tokiu būdu būtų užtikrintas 
tvirtesnis šių pasiūlymų ir jų galimybės kurti ES pridėtinę vertę vertinimo pagrindas, 
taip pat būtų užtikrintas geresnio reglamentavimo taisyklių laikymasis. 

Komisija atliko išsamų BŽŪP, kuri yra viena iš sričių, kurioje patiriamos didžiausios 
išlaidos, poveikio vertinimą. Tačiau jame pateikti kai kurie analizės rezultatai skiriasi 
nuo mūsų nustatytų faktų. Vienas iš klausimų, kuriuo skiriasi mūsų nuomonės, yra 
tradicinės BŽŪP priemonės (pavyzdžiui, tiesioginės išmokos ūkininkams), kurios 
išlaikomos ir vis dar sudaro didžiausią BŽŪP biudžeto dalį, nors jos nėra tinkamos 
sprendžiant daugelį aplinkos problemų ir jų taikymas nėra efektyviausias būdas 
užtikrinti perspektyvias pajamas.  

 

                                                      
2 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 

dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių 34 straipsnis. 
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Išsamesnė informacija pateikta mūsų  

— Nuomonėje Nr. 1/2018 dėl teisinės valstybės principo taikymo, paskelbtoje 
2018 m. liepos 17 d.; 

— Nuomonėje Nr. 5/2018 dėl nuosavų išteklių, paskelbtoje 2018 m. spalio 11 d.; 

— Nuomonėje Nr. 6/2018 dėl BNR, paskelbtoje 2018 m. spalio 31 d.; 

— Nuomonėje Nr. 7/2018 dėl BŽŪP, paskelbtoje 2018 m. lapkričio 7 d.; 

— Nuomonėje Nr. 9/2018 dėl ES kovos su sukčiavimu programos, paskelbtoje 
2018 m. lapkričio 22 d.; 

— Nuomonėje Nr. 10/2018 dėl Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės, paskelbtoje 2018 m. gruodžio 17 d. 

Dar neparengtos patvirtinimo užduoties metodo sąlygos  

Atlikdami Komisijos pasiūlymų dėl sanglaudos, BŽŪP ir KPTBP peržiūrą taip pat 
analizavome, ar šiais pasiūlymais būtų sudarytos sąlygos mums atlikti patvirtinimo 
procedūrą kaip su mūsų patikinimo pareiškimu susijusio darbo dalį.  

Manome, kad pasiūlyme dėl sanglaudos dar nėra visiškai pateikiamos būtiniausios 
patvirtinimo užduoties metodo sąlygos. Vis dėlto pažymime, kad pačiu BNR negalima 
išspręsti visų patvirtinimo sąlygų klausimo. Siekiant pašalinti visus trūkumus, tiek 
valstybėms narėms, tiek Komisijai reikėtų parengti būtinas priemones jų kompetencijai 
priklausančiose srityse. Visų pirma valstybių narių audito institucijoms reikia pagerinti 
savo audito atranką ir fiksavimą dokumentuose, savo audito darbą ir savo avansų, 
skirtų finansinėms priemonėms ir valstybės pagalbos projektams, auditą, o Komisija 
turėtų peržiūrėti, kaip ji vertina likutinį klaidų lygį.  

Pasiūlymui dėl BŽŪP turi poveikį kelios problemos ir neapibrėžtumas – daugiausia 
susiję su siūloma tinkamų finansuoti išlaidų apibrėžtimi, patikinimo sistema ir 
tvirtinančiųjų įstaigų vaidmeniu, – dėl kurių mums būtų sunku atlikti patikinimo 
pareiškimo audito pobūdžio patvirtinimo užduotį.  

Galiausiai, manome, kad pasiūlyme dėl KPTBP dar nėra tinkamos vidaus kontrolės 
sistemos, kad galėtume įgyvendinti mūsų numatytą perėjimą prie patvirtinimo 
užduoties. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_01/OP18_01_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_05/OP18_05_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_09/OP_ANTIFRAUD_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=48483
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Europos Sąjungos įsteigtų įstaigų nepriklausomo išorės audito funkcijos 
stiprinimas 
Veiksmingai visų ES politiką ir programas įgyvendinančių įstaigų parlamentinei 
priežiūrai užtikrinti reikalinga patikima atskaitomybės tvarka, pagal kurią būtų 
išnaudojamos nepriklausomo išorės audito galimybės. Daugialypių audito įgaliojimų 
turėtų būti išvengta, siekiant sumažinti viena kitai prieštaraujančių nuomonių, 
dubliavimo ar persidengimo atvejus. 

Todėl siūlome, kad visų Europos Sąjungos įsteigtų įstaigų išorės auditoriumi paprastai 
būtų skiriami Europos Audito Rūmai. Be to, derantis dėl Komisijos teisėkūros 
pasiūlymo, Taryba ir Parlamentas turėtų primygtinai reikalauti, kad mūsų audito teisės 
nebūtų apribotos visose srityse, kuriose įgyvendinama ES politika ir programos, 
gaunamos pajamos ir ES lėšoms kyla grėsmė arba jos yra išleidžiamos.  

Išsamesnė informacija pateikta mūsų 

— Apžvalginiame pranešime dėl Komisijos pasiūlymo dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos, paskelbtame 2018 m. liepos 10 d.; 

— Nuomonėje Nr. 2/2018 dėl Europos valiutos fondo, paskelbtoje 2018 m. spalio 
8 d. 

 
  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_MFF2/BRP_MFF2_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_02/OP18_02_LT.pdf
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Aiškinamoji informacija  

2021–2027 m. DFP teisės aktų rinkinys – 51 teisėkūros 
pasiūlymas 
Daugiametė finansinė programa yra daugiametis Europos Sąjungos biudžetas. Ja 
nustatomos didžiausios lėšos, skiriamos kiekvienai iš pagrindinių išlaidų kategorijų.  

2018 m. gegužės 2 d. Komisija paskelbė savo visa apimantį teisėkūros pasiūlymą dėl 
kitos DFP. Tuomet buvo pateikti sektoriniai pasiūlymai, apimantys, be kita ko, 
pagrindines ES išlaidų programas. Iš esmės DFP teisės aktų rinkinį sudaro 51 teisėkūros 
pasiūlymas (žr. I priedą). 

Kita DFP apims 7 metų (2021–2030 m.) laikotarpį. Šiam laikotarpiui Komisija siūlo iš 
viso skirti 1 135 milijardus eurų 2018 m. kainomis. Palyginti su ankstesne DFP, suma 
padidėjo apie 5 %. Visų pirma Komisija siūlo padidinti finansavimą išlaidų kategorijoms 
„Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika“, „Migracija ir sienų valdymas“, 
„Kaimyninės šalys ir pasaulis“. Kartu ji siūlo sumažinti finansavimą išlaidų kategorijai 
„Gamtos ištekliai ir aplinka“ (žr. II priedą). 

DFP teisėkūros procedūra  
Prieš prasidedant kiekvienam septynerių metų finansiniam laikotarpiui, gavusi Europos 
Parlamento pritarimą, Taryba vieningai priima DFP reglamentą. Parlamentas gali 
pritarti Tarybos pozicijai arba ją atmesti, tačiau jos iš dalies keisti negali. Išskyrus kelias 
išimtis, Taryba ir Parlamentas bendrai priima konkrečiam sektoriui skirtus teisės aktus 
atlikdamos įprastą teisėkūros procedūrą (taip pat vadinamą bendru sprendimu). 
Galiausiai, Komisija vieningai priima bet kokius ES bendros finansavimo sistemos 
(nuosavų išteklių) pakeitimus, nors juos taip pat turi ratifikuoti nacionaliniai 
parlamentai. 

Abi teisėkūros institucijos taip pat gali įgalioti Komisiją priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos priemonės užtikrinti, kad teisės aktai būtų vykdomi vienodai visoje 
Sąjungoje, ir (arba) deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami arba papildomi 
esami teisės aktai, visų pirma siekiant įtraukti naujas antrines taisykles. 

Laiko pasirinkimas 
Iš pradžių Komisija ketino pasiekti politinį susitarimą su teisėkūros institucijomis iki 
2019 m. pavasario, kad suteiktų ankstyvo teisinio ir finansinio tikrumo ES biudžetą 
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vykdančioms valstybių narių institucijoms. Dabar ji planuoja derybas dėl DFP teisės 
aktų rinkinio užbaigti iki 2019 m. pabaigos – likus vieniems metams iki naujo išlaidų 
laikotarpio pradžios.  

1 diagramoje pateikiamas išsamus tvarkaraštis, kuriame parodyta teisėkūros 
procedūra dėl kitos DFP teisės aktų rinkinio.  

1 diagrama. Derybų dėl DFP tvarkaraštis 

 
Šaltinis – Europos Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis. 

 

derybos
DFP

GEGUŽĖS 2 D., 2018 M.
Komisijos nariai priima 
ES biudžetą ateičiai; 
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GEGUŽĖS 14 D.
Būsimas biudžetas 
pateikiamas Europos 
Sąjungos Tarybai

GEGUŽĖS 29 D.
Komisijos teisėkūros 
pasiūlymai dėl išlaidų 
programų (1 iš 3)

BIRŽELIO 6 D.
Komisijos teisėkūros 
pasiūlymai dėl išlaidų 
programų (2 iš 3)

BIRŽELIO 12 D.
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Europos Vadovų Tarybos 
susitikimas, Briuselis

LIEPOS 2–5 D.
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plenarinis posėdis
RUGSĖJO 10–13 D.

Europos Parlamento 
plenarinis posėdis
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SPALIO 20–25 D.
Europos Parlamento 
plenarinis posėdis GRUODŽIO 13–14 D.

Europos Vadovų 
Tarybos susitikimas, 
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KOVO 21–22 D., 2019 M.
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Tarybos susitikimas, 
Briuselis

GEGUŽĖS 9 D.
ES vadovų 
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susitikimas, Sibiu, 

Rumunija

GEGUŽĖS 23–26 D.
Europos Parlamento 

rinkimai

SPALIO MĖN.
Europos Vadovų 

Tarybos susitikimas, 
Briuselis2019 M. PABAIGA

DFP priėmimas
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Mūsų vaidmuo atliekant DFP teisėkūros procedūrą 
Europos Audito Rūmai (EAR) yra nepriklausomas ES išorės auditorius. Mūsų misija – 
padėti gerinti ES finansų valdymą, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei atlikti 
nepriklausomo Sąjungos piliečių interesų sergėtojo vaidmenį. Mes įspėjame apie riziką, 
teikiame patikinimą, nurodome trūkumus ir pateikiame sėkmės pavyzdžius bei 
teikiame rekomendacijas ES politikos formuotojams ir teisės aktų leidėjams, kaip 
pagerinti ES politikų ir programų valdymą, ir užtikriname, kad Europos piliečiai žinotų, 
kaip panaudojami jų pinigai. 

Mūsų konkrečios pastabos dėl Komisijos teisėkūros pasiūlymų teikiamos kaip 
nuomonės. Jos parengiamos vienos iš kitų institucijų prašymų arba, jei pasiūlymas turi 
poveikį finansų valdymui arba yra susijęs su pajamų surinkimo metodais ir 
procedūromis, jas rengti privaloma (žr. III priedą).  

Nagrinėdami teisėkūros pasiūlymus mes remiamės savo ankstesnio audito darbo 
rezultatais (skelbiamais metinėse ir specialiosiose ataskaitose). Dėl kitos DFP taip pat 
paskelbėme keletą apžvalginių pranešimų, kuriuose prieš Komisijai pateikiant savo 
teisėkūros pasiūlymus pateikiame savo nuomonę. 

Komisija prašė mūsų nuomonės dėl pasirinktų teisėkūros pasiūlymų (žr. 2 lentelę). Be 
to, Taryba ir (arba) Europos Parlamentas atskirai prašė pateikti mūsų nuomonę dėl kai 
kurių iš šių pasiūlymų, iš esmės pagal 287 straipsnio 4 dalį. Taip pat mūsų buvo 
paprašyta pateikti nuomones dėl keturių kitų teisėkūros pasiūlymų, kurie nėra įtraukti į 
DFP teisės aktų rinkinį, tačiau yra su juo susiję.  
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2 lentelė. Prašymai parengti EAR nuomones dėl kito PRF 

Nuomonė Institucija Atitinkamas SESV 
straipsnis  

DFP teisės aktų rinkinys 

Nuomonė Nr. 1/2018: Teisinė 
valstybė Komisija 322 straipsnio 1 dalies a 

punktas  

Nuomonė Nr. 5/2018: 
Nuosavi ištekliai 

Komisija 
Parlamentas 
Taryba 

322 straipsnio 2 dalis  
287 straipsnio 4 dalis 
287 straipsnio 4 dalis 

Nuomonė Nr. 6/2018: 
Bendrųjų nuostatų 
reglamentas 

Komisija 
Taryba 

322 straipsnio 1 dalies a 
punktas  
287 straipsnio 4 dalis 

Nuomonė Nr. 7/2018: BŽŪP Komisija 
Parlamentas 

287 straipsnio 4 dalis 
322 straipsnis  

Nuomonė Nr. 9/2018: Kovos 
su sukčiavimu programa 

Komisija 
Taryba 

325 straipsnis  
287 straipsnio 4 dalis 

Nuomonė Nr. 10/2018: 
KPTBP 

Komisija 
Parlamentas 
Taryba 

322 straipsnio 1 dalis  
322 straipsnis 
287 straipsnio 4 dalis 

Ne DFP teisės aktų rinkinys  

Nuomonė Nr. 2/2018: 
Europos valiutos fondas Parlamentas 287 straipsnio 4 dalis 

Nuomonė Nr. 3/2018: 11-asis 
Europos plėtros fondas 

Komisija 
Taryba 

287 straipsnio 4 dalis 
287 straipsnio 4 dalis 

Nuomonė Nr. 4/2018: 
Asmenų, pranešančių apie 
Sąjungos teisės pažeidimus, 
apsauga  

Komisija 
Taryba 
Parlamentas  

325 straipsnis 
287 straipsnio 4 dalis 
325 straipsnio 4 dalis 

Nuomonė Nr. 8/2018: OLAF 
Komisija 
Parlamentas 
Taryba 

325 straipsnis 
322 straipsnis 
287 straipsnio 4 dalis 
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Galiausiai, pastaraisiais metais paskelbtose audito ataskaitose ir apžvalgose 
(žr. 3 lentelę), pateikėme daugybę rekomendacijų, pasiūlymų ir patarimų, kuriose 
atkreipiamas dėmesys į sistemines problemas, kurias Komisija turi spręsti rengiat naują 
DFP.  

3 lentelė. Apžvalginiai pranešimai, paskelbti 2021–2027 m. DFP klausimu 

Pavadinimas Paskelbimo data 

Apžvalginis pranešimas dėl Komisijos pasiūlymo dėl 2021–
2027 m. daugiametės finansinės programos 2018 m. liepos 10 d. 

Apžvalginis pranešimas dėl sanglaudos politikos 
įgyvendinimo po 2020 m. supaprastinimo 2018 m. gegužės 28 d. 

Indėlis supaprastinant ES mokslinių tyrimų programą po 
programos „Horizontas 2020“ 2018 m. kovo 21 d. 

Apžvalginis pranešimas dėl būsimos BŽŪP 2018 m. kovo 19 d. 
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Priedai 

I priedas. Komisijos teisėkūros pasiūlymų dėl DFP teisės aktų 
rinkinio apžvalga 

Nr. Programa Teisėkūros priemonė 
Pasiūlymai – DFP teisės aktų rinkinys 

1 

DFP teisės aktų rinkinys 

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė 
programa 

2 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės 
drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo 

3 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento Ir Tarybos 
reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant 
visuotinių teisinės valstybės principo taikymo 
valstybėse narėse trūkumų 

4 Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos nuosavų 
išteklių sistemos 

5 

Tarybos reglamentas dėl bendra konsoliduotąja pelno 
mokesčio baze, ES apyvartinių taršos leidimų 
prekybos sistema ir neperdirbtų plastiko pakuočių 
atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių teikimo 
metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų 
pinigų poreikiui patenkinti 

6 

Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl 
galutinių vienodų nuosavų lėšų, kaupiamų iš 
pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių 

7 
Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos Europos 
Sąjungos nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo 
priemonės 

8 
Teisingumas, teisės ir vertybės 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Teisių ir vertybių programos  

9 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Teisingumo programos  

10 Europos socialinis fondas + Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Europos socialinio fondo + (ESF+)  

11 Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondas 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo 

12 PERICLES – euro apsauga nuo 
padirbinėjimo 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, 
pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai 
nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) 
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Nr. Programa Teisėkūros priemonė 
Pasiūlymai – DFP teisės aktų rinkinys 

13 
Ekonominei ir pinigų sąjungai skirta 
Europos investicijų stabilizavimo 
priemonė 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Europos investicijų stabilizavimo 
priemonės sukūrimo 

14 Reformų rėmimo programa Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl reformų rėmimo programos sukūrimo  

15 LIFE – Aplinkos ir klimato politikos 
programa 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl aplinkos ir klimato politikos 
programos (LIFE) įsteigimo ir kuriuo panaikinamas 
Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 

16 

Europos žemės ūkio garantijų fondas ir 
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos 
finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 

17 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal 
bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų 
(BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos 
žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo 
taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) 
Nr. 1307/2013 

18 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 
Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės 
ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) 
Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų 
kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų 
vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) 
Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės 
ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir 
(ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios 
žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms 

19 „Erasmus+“ 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, 
mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir 
panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013  

20 Kūrybiška Europa 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl 2021–2027 m. programos „Kūrybiška 
Europa“, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) 
Nr. 1295/2013  
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Nr. Programa Teisėkūros priemonė 
Pasiūlymai – DFP teisės aktų rinkinys 

21 

Europos regioninės plėtros fondas ir 
sanglaudos fondas 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir 
Sanglaudos fondo  

22 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl mechanizmo teisinėms ir 
administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu 
šalinti  

23 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant 
Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 
(„Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės 
plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos  

24 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos 
regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo 
+“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei 
Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo 
fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės 
taisyklės  

25 

„Europos horizontas“ 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo dėl specialiosios programos, kuria 
įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Europos horizontas“ 

26 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja 
susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių 

27 Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo 
programa 

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos 
atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir 
mokymo programos (2021–2025 m.), kuria 
papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Europos Horizontas“  

28 Tarptautinis termobranduolinis 
eksperimentinis reaktorius (ITER) 

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies 
keičiamas Sprendimas 2007/198/Euratomas, 
įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių 
sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir 
suteikiantis jai lengvatas 
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Nr. Programa Teisėkūros priemonė 
Pasiūlymai – DFP teisės aktų rinkinys 

29 

Bendrosios rinkos programa, įskaitant: 
– konkurencingumo ir mažųjų bei 

vidutinių įmonių programą (COSME); 
– maisto saugą; 
– gyvūnų sveikatą ir gerovę bei augalų 

sveikatą; 
– statistinius duomenis; 
– finansines paslaugas; 
– vartotoją; 
– konkurenciją; 
– reglamentavimo srities ir 

administracinį bendradarbiavimą; 
– taisyklių ir standartų nustatymą. 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant 
mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir 
Europos statistikos programos, kuriuo panaikinami 
Reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, 
(ES) Nr. 254/2014, (ES) Nr. 258/2014, (ES) 
Nr. 652/2014 ir (ES) 2017/826 

30 ES kovos su sukčiavimu programa 
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo sukuriama ES kovos su sukčiavimu 
programa  

31 

Europos kosmoso programa, įskaitant: 
– GALILEO ir EGNOS; 
– „Copernicus“; 
– Europos kosmoso sektoriaus 

skatinimą; 
– padėties kosmose sekimą ir kosmoso 

meteorologinius reiškinius 
GOVSATCOM (saugius palydovinius 
ryšius); 

– Europos kosmoso agentūrą. 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso 
programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso 
programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) 
Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 
ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES 

32 „InvestEU“ fondas su šiomis keturiomis 
galimybėmis: 
– tvari infrastruktūra; 
– moksliniai tyrimai ir inovacijos; 
– socialinės investicijos ir įgūdžiai; 
– mažosios ir vidutinės įmonės. 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl programos „InvestEU“  

33 

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas 
(ES) 2015/1588 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo kai kurioms 
horizontalios valstybės pagalbos rūšims 

34 Bendradarbiavimas muitinių klausimais 
(„Muitinė“) 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl bendradarbiavimo muitinių 
klausimais programos „Muitinė“ 

35 Bendradarbiavimas apmokestinimo 
srityje („Fiscalis“) 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl bendradarbiavimo mokesčių 
klausimais programos „Fiscalis“ 

36 Europos solidarumo korpusas 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Europos solidarumo korpuso 
programos, kuriuo panaikinamas [Europos 
solidarumo korpuso reglamentas] ir Reglamentas (ES) 
Nr. 375/2014 

37 

Europos infrastruktūros tinklų priemonė, 
skirta trims sektoriams: 
– transporto; 
– energetikos; 
– skaitmeninės ekonomikos. 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) 
Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014  



34 

 

Nr. Programa Teisėkūros priemonė 
Pasiūlymai – DFP teisės aktų rinkinys 

38 

Skaitmeninės Europos programa ir penki 
jos ramsčiai: 
– našioji kompiuterija; 
– kibernetinis saugumas; 
– dirbtinis intelektas; 
– pažangūs skaitmeniniai įgūdžiai; 
– didelės apimties diegimo projektai. 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos 
programos sudarymo 

39 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondas / Tarptautinis žvejybos 
susitarimas  

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 

40 Prieglobsčio ir migracijos fondas 
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Prieglobsčio ir migracijos fondo 
steigimo 

41 Integruoto sienų valdymo fondas, kurį 
sudaro dvi sudedamosios dalys: 
– sienų valdymo ir vizų priemonė; 
– muitinio tikrinimo įrangos priemonė. 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl sienų valdymo ir vizų finansinės 
paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų 
valdymo fondą 

42 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl muitinio tikrinimo įrangos finansinės 
paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų 
valdymo fondą 

43 Vidaus saugumo fondas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Vidaus saugumo fondo  

44 Branduolinių įrenginių eksploatavimo 
nutraukimas Lietuvoje 

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Lietuvos 
Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 
nutraukimo paramos programos (Ignalinos 
programos), kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 1369/2013 

45 

Branduolinė sauga ir branduolinių 
įrenginių eksploatacijos nutraukimas, 
įskaitant: 
– pagalbą Bulgarijai; 
– pagalbą Slovakijai; 
– Komisijos objektų eksploatacijos 

nutraukimą; 
– branduolinę saugą ir branduolinės 

saugos garantijas. 

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl specialiosios 
branduolinės energetikos objektų eksploatavimo 
nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo 
finansavimo programos, kuriuo panaikinamas 
Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1368/2013 

46 
Europos gynybos fondas, apimantis: 
– mokslinius tyrimus; 
– pajėgumų plėtojimą. 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gynybos 
fondas 

47 Europos taikos priemonė 

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir 
saugumo politikai pasiūlymas Tarybai, Komisijai 
padedant, dėl Tarybos sprendimo dėl Europos taikos 
priemonės sukūrimo 

48 
Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonė, kurios 
sudėtyje yra: 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonės. 
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Nr. Programa Teisėkūros priemonė 
Pasiūlymai – DFP teisės aktų rinkinys 

49 

– Europos plėtros fondas; 
– Vystomojo bendradarbiavimo 

priemonė; 
– Europos kaimynystės priemonė; 
– Europos demokratijos ir žmogaus 

teisių rėmimo priemonė; 
– partnerystės priemonė; 
– priemonė, kuria prisidedama prie 

stabilumo ir taikos; 
– bendradarbiavimo branduolinės 

saugos srityje priemonė; 
– Bendras įgyvendinimo reglamentas; 
– Europos darnaus vystymosi fondas; 
– makrofinansinė pagalba; 
– EIB išorės skolinimo įgaliojimas; 
– Išorės veiksmų garantijų fondas; 
– Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo 

vandenyno šalių investicinė 
priemonė; 

– migracijos išorės aspektai. 

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo 
sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos 
priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo 
ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė 

50 Bendradarbiavimas su užjūrio šalimis ir 
teritorijomis (įskaitant Grenlandiją) 

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių 
bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos ir 
Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos 
Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos sprendimas) 

51 Pasirengimo narystei pagalbos priemonė 
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma Pasirengimo narystei 
paramos priemonė (PNPP III) 

Pasiūlymai, kurie yra susiję su DFP teisės aktų rinkiniu, tačiau nėra jo dalis 

+1  Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos 
valiutos fondo įsteigimo 

+2  
Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl 11-ajam 
Europos plėtros fondui taikomo finansinio 
reglamento 

+3  

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos 
prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 
dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų (COM(2018) 338 final) 

+4  
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos 
teisės pažeidimus, apsaugos (COM(2018) 0218 final) 
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II priedas. Komisijos pasiūlymas dėl 2021–2027 m. DFP. Siūlomi ES 7 metų biudžeto pakeitimai 

 
Šaltinis – EAR, remiantis Komisijos duomenimis. 

 

„Erasmus“ + kita
Branduolinė sauga ir branduolinių 
įrenginių eksploatacijos 
nutraukimas + kita

Maistas ir pašarai + vartotojas

Kūrybiška Europa + kita

ES pagalbos savanorių iniciatyva + kita

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

1a

Konkurencingumas 
augimui ir darbo vietų 
kūrimui skatinti
( įskaitant mokslinius 
tyrimus)

1b Ekonominė, socialinė ir 
teritorinė sanglauda

2
Tvarus augimas: Gamtos 
ištekliai ( įskaitant bendrą 
žemės ūkio politiką)

3 Saugumas ir pilietybė

4 Europos vaidmuo 
pasaulyje

5

1
Bendroji rinka, inovacijos 
ir skaitmeninė ekonomika 
( įskaitant mokslinius tyrimus)

2 Sanglauda ir vertybės

3
Gamtos ištekliai ir 
aplinka ( įskaitant bendrą 
žemės ūkio politiką)

4 Migracija ir sienų 
valdymas 

6 Kaimyninės šalys ir 
pasaulis

7
Europos viešasis 
administravimas

5 Saugumas ir gynyba

Administravimas

2014–2020 m. DFP

1 082 mlrd. EUR
(patikslinta ir 2018m. kainomis)

2021–2027 m. DFP

1 135 mlrd. EUR
(2018 m. kainomis)

5 %
PADIDĖJIMAS

Struktūra ir išlaidų kategorijos

10,8 %

14,6 %

35,8 %

34,5 %

36,9 %

29,7 %

1,1 %

4,9 %

8,9 %

9,6 %

6,5 %

6,7 %

2014–2020 m. DFP

2021–2027 m. DFP

49,9 mlrd. EUR
(+43 %)

4,7 mlrd. EUR
(+1 %)

63,0 mlrd. EUR
(-16 %)

43,1 mlrd. EUR
(+359 %)

12,6 mlrd. EUR
(+13 %)

4,8 mlrd. EUR
(+7 %)

Prioritetinės sritys: didelis padidėjimas 
mažesnėse išlaidų kategorijose

52

63

naujos lėšos

perskirstytos

115
milijardų eurų

prioritetų performulavimui

2021–2027 m. DFP
1 135 mlrd. EUR

166 mlrd.
EUR

392 mlrd.
EUR

337 mlrd.
EUR

55 mlrd. EUR

109 mlrd. EUR

76 mlrd. EUR

+49,9 mlrd. EUR

+4,7 mlrd. EUR

-63,0 mlrd. EUR

+43,1 mlrd. EUR

+12,6 mlrd. EUR

+4,8 mlrd. EUR

Papildomos lėšos prioritetinėms sritims
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III priedas. Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) – 
teisinis EAR nuomonių pagrindas 

Neprivaloma dalis 
287 straipsnio 4 dalis: „[…] Audito Rūmai taip pat gali bet kada vienos iš kitų Sąjungos 
institucijų prašymu pateikti pastabas konkrečiais klausimais, ypač specialių pranešimų 
forma, ir pareikšti nuomones.“ 

Privaloma dalis 

322 straipsnio 1 dalis 

„Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą ir pasikonsultavę su Audito Rūmais, nustato: a) finansinio pobūdžio 
taisykles, pirmiausiai nurodančias biudžeto sudarymo ir vykdymo bei sąskaitų 
pateikimo ir audito tvarką; […].“ 

322 straipsnio 2 dalis 

„Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu bei pasikonsultavusi su Europos Parlamentu 
ir Audito Rūmais, nustato būdus ir tvarką, kaip biudžeto pajamos, numatytos pagal 
susitarimus dėl Sąjungos nuosavų išteklių, tampa prieinamos Komisijai, ir nustato 
priemones, taikomas prireikus patenkinti grynųjų pinigų poreikį.“ 

325 straipsnio 4 dalis 

„Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir 
pasikonsultavę su Audito Rūmais, nustato būtinas priemones Sąjungos finansiniams 
interesams kenkiančio sukčiavimo prevencijos ir kovos su juo srityse, kad valstybėse 
narėse, taip pat Sąjungos institucijose, įstaigose ir organuose sudarytų veiksmingos ir 
lygiavertės apsaugos galimybes.“ 

336 straipsnis  

„Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą ir pasikonsultavę su kitomis suinteresuotomis institucijomis, patvirtina 
Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus ir Sąjungos kitų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygas.“ 

 



© Europos Sąjunga, 2019 m.

Dėl leidimo naudoti arba kopijuoti nuotraukas arba kitą medžiagą, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, 
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