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„Naujas ES biudžetas – sveikintinas padidėjęs lankstumas, 
tačiau vis dar reikia daugiau dėmesio skirti pridėtinei 
vertei“, – teigia auditoriai 
Remiantis nauju Europos Audito Rūmų apžvalginiu pranešimu dėl Europos Komisijos siūlomo ES 
biudžeto 2021–2027 m. laikotarpiu vis dar reikia daugiau dėmesio skirti pridėtinei vertei. 
Auditoriai palankiai vertina padidėjusį daugiametės finansinės programos (DFP) lankstumą 
sprendžiant klausimus nenumatytų įvykių atveju. Tačiau jie atkreipia dėmesį į tai, kad 
prioritetų pakeitimai išlaidų srityse nėra tinkamai paaiškinti pasiūlyme ar paremti paskelbtais 
Komisijos atlikto ES išlaidų programų pridėtinės vertės vertinimo rezultatais. 

„ES pridėtinė vertė laikoma vienu pagrindinių Komisijos išlaidų reformos principų, – teigė už 
apžvalginį pranešimą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Jan Gregor. – Tačiau Komisijos 
pasiūlymai nėra tinkamai paaiškinti ar pagrįsti Komisijos atliktu ES išlaidų programų pridėtinės 
vertės vertinimu“. 

Komisija siūlo pakeisti ir prioritetus, ir biudžeto struktūrą. Finansavimas sumažinamas 
63 milijardais eurų tik vienoje išlaidų kategorijoje – „Gamtos ištekliai ir aplinka“. Tai apima 15 % 
ES finansavimo sumažinimą bendros žemės ūkio politikos srityje. Komisija taip pat siūlo padidinti 
bendrojo finansavimo, kurį valstybės narės skiria kaimo plėtros programoms, lygį. 

Kitose srityse Komisija siūlo viso finansavimo padidinimą 115 milijardų eurų suma, įskaitant 
52 milijardus eurų iš naujų fondų. Daugiau kaip 10 % padidinimai siūlomi kategorijoje 
„Kaimynystė ir pasaulis“ (+13 %), „Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika” – 
kategorijoje, apimančioje mokslinių tyrimų srities išlaidas (+43 %) – ir kategorijoje „Migracija ir 
sienų valdymas“ bei „Saugumas ir gynyba“ (+359 %). 

Auditoriai taip pat atkreipė dėmesį į klausimus, susijusius su siūlomo biudžeto tvarkaraščiu. „Su 
ES veiksmais susijusios strateginės sistemos ir tikslai dubliuojasi ir nėra suderinti“, – teigia 
auditoriai. Strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimas baigsis prieš prasidedant naujam DFF 
laikotarpiui, tačiau vis dar nėra nustatyti nauji ES strateginiai tikslai. Iš tikrųjų ilgalaikio ES 
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biudžeto pasiūlymas tapo ES politinių tikslų nustatymo po 2020 m., o ne tiesiog jų apgalvojimo 
priemone. „Todėl tai nėra įprasta ar logiška įvykių eiga“, – teigia auditoriai. 

Komisija tikisi, kad teisės aktai bus priimti 2019 m. pavasarį. Tai sveikintina, nes tai padėtų 
Komisijai ir valstybėms narėms pradėti naujas programas be vėlavimų. 

Auditoriai pažymi, kad Komisija galėtų prisidėti, kad būtų greičiau ir geriau priimti sprendimai dėl 
būsimo ES biudžeto, parengdama su DFP pasiūlymu pateikiamą išsamų finansinį planą. 

Auditoriai palankiai vertina žymiai padidėjusį biudžeto lankstumą sprendžiant klausimus 
nenumatytų įvykių atveju, tačiau jie taip pat nustatė keletą sunkumų, kuriuos reikės įveikti prie 
prasidedant naujai DFP: 

• turės būti parengtas išsamus finansinis planas, pateikiamas su 2021–2027 m. DFF 
pasiūlymu; 

• diskusijos dėl DFP pasiūlymo prasidėjo anksčiau nei ES aiškiai nustatė savo strateginius 
tikslus laikotarpiu po 2020 m.; 

• ES išlaidų programoms bus būtini griežti ir tarpusavyje suderinti veiksmingumo pagrindai, 
atsižvelgiant į ES strateginius tikslus ir 2021–2027 m. DFP; 

• Komisijos pasiūlytos naujos ir peržiūrėtos finansavimo schemos turės užtikrinti nuoseklų 
aukštą viešosios atskaitomybės ir skaidrumo lygį; 

• Europos Audito Rūmai turėtų būti įgalioti audituoti visas ES institucijas, įskaitant Europos 
gynybos agentūrą ir pasiūlytą Europos valiutos fondą, ir jų būtų prašoma audituoti visas 
institucijas, kurios buvo įsteigtos ne pagal ES teisinę tvarką siekiant įgyvendinti ES politikas. 

Pastabos leidėjams 

Auditoriai įvertino, kad dabartinėmis kainomis Komisijos pasiūlyta 2021–2027 m. DFP suma, 
palyginti su 2014–2020 m. padidėjo 18 % – nuo 1,08 trilijono eurų iki 1,28 trilijono eurų. Tačiau 
pinigų turi būti skirta infliacijai, „Brexit'o“ poveikiui (sumažėję Jungtinės Karalystės įnašai ir 
mokėjimai Jungtinei Karalystei) ir Europos plėtros fondo įtraukimui į ES biudžetą. Auditoriai teigia, 
kad tuo remiantis tikrasis padidėjimas yra 5 % – nuo 1,08 trilijono eurų iki 1,13 trilijono eurų. 
Tačiau kaip bendrųjų nacionalinių pajamų dalis, Komisijos nuomone, tai yra sumažėjimas nuo 
1,16 % iki 1,11 %. 

Apžvalginis pranešimas nėra audito ataskaita, bet apžvalga, pagrįsta viešai pateikta informacija ir 
auditorių darbu atitinkamoje audito srityje. 

Europos Audito Rūmų apžvalginis pranešimas „Komisijos pasiūlymas dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos“ paskelbtas Audito Rūmų interneto svetainėje 
(eca.europa.eu) anglų kalba. 
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