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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2021 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija
(2019/2213(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 8 d. Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 
(IPCC) specialiąją ataskaitą dėl visuotinio atšilimo 1,5 °C1,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 314 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, 
(ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, 
(ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20122,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) 
Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa3,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo4,

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES (Euratomas) 
dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos5,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrąjį biudžetą6 ir prie jo 
pridėtus bendrus pareiškimus, dėl kurių susitarė Parlamentas, Taryba ir Komisija,

– atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 14 d. preliminarų pranešimą „2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“7 ir į 2019 m. 
spalio 10 d. rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi 
ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“8,

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
3 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
4 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
5 OL L 168, 2014 6 7, p. 105.
6 OL L xx, … .
7 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0449.
8 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0032.

https://www.ipcc.ch/sr15/
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– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso9,

– atsižvelgdamas į 2020 m. ... ... Tarybos išvadas dėl 2021 m. biudžeto gairių 
(00000/2019),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi, vadovaujantis SESV 311 straipsniu, Sąjunga pasirūpina savo tikslams pasiekti 
ir savo politikai įgyvendinti reikalingomis priemonėmis ir visas biudžetas 
finansuojamas nuosavais ištekliais;

B. kadangi, vadovaujantis SESV 312 straipsniu, daugiametę finansinę programą (DFP) 
Taryba priima vieningai, gavusi Europos Parlamento pritarimą, patvirtintą jį sudarančių 
narių dauguma;

C. kadangi dabartinė DFP baigia galioti 2020 m. pabaigoje ir kadangi 2021 m. turėtų būti 
pirmieji kitos DFP įgyvendinimo metai;

D. kadangi nuo 2018 m. lapkričio mėn. Parlamentas buvo pasirengęs derėtis dėl DFP, 
tačiau Taryba iki šiol nevykdė jokių prasmingų derybų su Parlamentu, išskyrus 
minimalų bendravimą Bendrųjų reikalų tarybos posėdžio metu; kadangi ne kartą 
pratęstas laikotarpis, per kurį turi būti pasiektas susitarimas Europos Vadovų Taryboje; 

E. kadangi laiku nepatvirtinus naujos DFP galėtų kilti pavojus, kad bus nutraukta keletas 
ES programų, nes nebebus taikomas jų teisinis pagrindas; kadangi tokiu atveju reikėtų 
pasinaudoti SESV 312 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta apsaugine priemone, t. y. laikinai 
pratęsti dabartinės programos paskutiniams metams nustatytas viršutines ribas ir kitas 
nuostatas;

F. kadangi vadovaujantis Paryžiaus susitarimo 2 straipsnio 1 dalies c punktu reikėtų 
užtikrinti, kad finansavimo srautai atitiktų išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio mažinimo ir klimato kaitos poveikiui atsparaus vystymosi trajektoriją;

G. kadangi dabartinė Komisija save pavadino geopolitine ir siekia įveikti su klimatu ir 
aplinka susijusius iššūkius, kuriuos ji laiko pagrindiniu šios kartos uždaviniu;

2021 m. biudžetas: užtikrinti žaliojo kurso sėkmę...

1. primygtinai pabrėžia, kad ES biudžetas yra nepaprastai svarbus siekiant įveikti iššūkius, 
su kuriais susiduria Sąjunga, ir atspindi valstybių narių ir institucijų užmojų mastą;

2. apgailestauja dėl to, kad, nors Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) 
mokslininkai įspėjo, kad 2018–2019 m. CO2 koncentracija padidėjo tris kartus greičiau 
nei XX amžiaus 7-ajame dešimtmetyje, visgi nepakankamai paisoma šių mokslininkų 
paskutinėje ataskaitoje pateikto raginimo imtis radikalių veiksmų, susijusių su 
ekologine pertvarka; pabrėžia, kad liko tik keli metai, jei norime užkirsti kelią tam, kad 

9 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
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nebūtų negrįžtamai prarasta klimato kaitos kontrolė;

3. pažymi, kad išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio sumažinimas 
55 % iki 2030 m. yra didžiulis iššūkis, visų pirma susijęs su pastatų izoliacija, viešojo 
transporto plėtra ir pokyčių žemės ūkio srityje bei socialiai teisingos pertvarkos 
užtikrinimu; primygtinai pabrėžia, kad, norint sėkmingai įgyvendinti šią precedento 
neturintį užmojį tik per dešimt metų, reikia imtis skubių veiksmų ir jie nuo 2021 m. 
turėtų būti finansuojami pasinaudojant tvirtu ES biudžetu;

... ir apsaugoti ES piliečius nuo kitos finansų krizės

4. yra sunerimęs dėl naujos finansų krizės rizikos, kurios galimybę nurodo tarptautinės 
finansų įstaigos, atsižvelgdamos į didėjančią pasaulinę viešojo ir privačiojo sektorių 
skolą (322 % pasaulio BVP); yra susirūpinęs dėl galimų socialinių ir politinių tokios 
krizės padarinių, kurie, kaip prognozuoja Tarptautinis valiutos fondas (TVF), bus 
dešimt kartų sunkesni nei po 2008 m., jei ES nebus parengusi naujų socialinės 
sanglaudos apsaugos priemonių;

Iššūkiams įveikti tinkamas biudžetas

5. palankiai vertina Komisijos pasiūlymus dėl Europos žaliojo kurso ir Tvarios Europos 
investicijų plano, visų pirma, dėl Teisingos pertvarkos fondo; pabrėžia, kad jie yra 
glaudžiai susiję su derybomis dėl kitos DFP, todėl būtina pagrįsta ir patikima DFP; 
pabrėžia, kad bet kokių naujų iniciatyvų finansavimą reikėtų numatyti papildant pradinį 
Komisijos pasiūlymą ir todėl reikėtų padidinti DFP viršutines ribas;

6. visgi pažymi, kad Komisija apskaičiavo, jog, norint pasiekti tikslą iki 2030 m. 40 % 
sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kiekvienais metais reikės 
užpildyti bent 500 mlrd. EUR finansavimo spragą, įskaitant socialinės adaptacijos 
priemonių finansavimą; mano, kad ši finansavimo spraga tikrai nepakankamai gerai 
įvertinta net 40 % tikslo atveju, jau nekalbant apie 55 % tikslą, ir su ja susijęs klausimas 
dar turi būti sprendžiamas ES arba nacionaliniu lygmeniu; pabrėžia, kad, norint pasiekti 
šiuos tikslus, skubiai būtina didelė pažanga politinių ir finansinių veiksmų srityje; mano, 
kad, siekiant panaikinti minėtą spragą, labai svarbu numatyti tikrus naujus nuosavus 
išteklius; mano, kad teisingai pertvarkai reikalingas teisingas finansavimas;

7. todėl mano, kad visas 2021 m. biudžetas turi atspindėti tikslą 55 % sumažinti išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip reikalaujama 2020 m. sausio 15 d. 
Parlamento rezoliucijoje dėl Europos žaliojo kurso, ir Komisijos pirmininkės prisiimtus 
socialinės srities įsipareigojimus, kad ES piliečiams ir įmonėms būtų galima siųsti 
tinkamus signalus;

8. pakartoja, kad Parlamento įgaliojimai dėl DFP, kalbant apie viršutines ribas, programos 
asignavimus, nuosavus išteklius ir lankstumo nuostatas, laikotarpio vidurio tikslinimą ir 
horizontaliuosius principus, pvz., darnaus vystymosi tikslų (DVT), klimato ir lyčių 
lygybės klausimų integravimą, buvo nustatyti jo 2018 m. lapkričio 14 d. preliminariame 
pranešime;

9. pakartoja savo poziciją, kad 2021–2027 m. laikotarpio įsipareigojimų asignavimai 
turėtų būti 1 324,1 mlrd. EUR 2018 m. kainomis, ir tai sudaro 1,3 % 27 ES valstybių 
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narių bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP); atsižvelgdamas į šią poziciją, yra pasiryžęs 
aktyviai siekti, kad 2021 m. biudžete būtų numatyta 192,1 mlrd. EUR įsipareigojimų 
asignavimų (1,29 % BNP) einamosiomis kainomis;

10. pažymi, kad ši pozicija reiškia, jog 2021 m. reikės skirti 18,179 mlrd. EUR programai 
„Europos horizontas“, 4,613 mlrd. EUR – programai „Erasmus +“, 2,132 mlrd. EUR – 
fondui „InvestEU“, 883 mln. – Bendrosios rinkos programai, 15,645 mlrd. EUR – 
„Europos socialiniam fondui +“, 4,256 mlrd. EUR – Europos infrastruktūros tinklų 
priemonei, 11,716 mlrd. EUR – Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonei (KVTBP) ir 937 mln. EUR – programai LIFE;

11. siekia, kad būtų nustatyti privalomi biologinės įvairovės ir klimato aspekto integravimo 
tikslai ir kad 2021 m. jiems būtų numatyta bent 30 % dalis; pakartoja savo raginimą 
Komisijai nustatyti griežtą bei išsamią atitinkamų su klimatu ir biologine įvairove 
susijusių išlaidų nustatymo ir stebėjimo metodiką ir aiškius jų tinkamumo kriterijus;

Pakankamas ir realistiškas mokėjimų lygis

12. yra pasiryžęs užtikrinti, kad būtų išvengta naujos mokėjimų krizės; pakartoja, kad 
nustatant bendrą mokėjimų viršutinę ribą turi būti atsižvelgta į precedento neturintį 
2020 m. pabaigoje susikaupusių neįvykdytų įsipareigojimų, kurie turi būti padengti 
pagal kitą DFP, lygį; taip pat pažymi, kad 2021 m. daugiausia mokėjimų asignavimų 
bus skiriama 2014–2020 m. programoms užbaigti; vis dėlto primygtinai pabrėžia, kad 
tai neturėtų trukdyti pradėti naujas programas;

13. todėl primygtinai ragina nuo 2021 m. nustatyti tinkamą mokėjimų lygį, kad paramos 
gavėjai nepatirtų sunkumų, ir pakartoja savo įsipareigojimą užtikrinti, kad 2021 m. 
mokėjimų lygis siektų 184,7 mlrd. EUR einamosiomis kainomis;

DFP nenumatytų atvejų planas

14. pakartoja savo raginimą parengti nenumatytų atvejų planą siekiant apsaugoti paramos 
gavėjus ir užtikrinti finansavimo tęstinumą tuo atveju, jei dabartinę DFP reikėtų pratęsti 
po 2020 m.; reikalauja, kad Komisija nedelsdama pateiktų tokį planą, įskaitant, jei 
reikia, teisinio pagrindo taikymo pratęsimą;

15. pažymi, kad pratęsus dabartinės DFP viršutinių ribų taikymą 2021 m. būtų skirta 
172,2 mlrd. EUR įsipareigojimų asignavimų, ir tai sudaro 1,15 % ES BNP remiantis 
Komisijos 2018 m. sąmata; taip pat pažymi, kad 2021 m. pradžioje pagal lankstumo 
priemones galėtų būti suteikta papildoma 3,5 mlrd. EUR suma;

°

° °

16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.


