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3. pritaria Biuro ir Biudžeto komiteto 
2020 m. balandžio 28 d. taikinimo 
posėdyje pasiektam susitarimui biudžetą, 
palyginti su 2020 m., padidinti 2,54 proc., 
t. y., kad bendra jo 2021 m. sąmatos suma 
siektų 2 090 467 628 EUR, sumažinti 
preliminaraus sąmatos projekto, kurį 
Biuras patvirtino 2020 m. kovo 9 d., 
išlaidų lygį 20 mln. EUR ir atitinkamai 
sumažinti siūlomus šių biudžeto eilučių 
asignavimus:

3. apgailestauja dėl Biuro ir Biudžeto 
komiteto 2020 m. balandžio 28 d. 
taikinimo posėdyje pasiekto susitarimo, 
kuriuo nustatyta, kad 2021 m. sąmatos 
suma yra 2 090 467 628 EUR, t. y. iš viso 
2,54 proc. didesnė, palyginti su 2020 m. 
biudžetu, neatsižvelgiant į Jungtinės 
Karalystės išstojimą iš Sąjungos ir 
sumažėjusį EP narių skaičių; 
apgailestauja dėl to, kad Parlamento 
biudžetas kasmet nuolat didėja, ir todėl 
ragina Parlamentą siekti sutaupyti daug 
lėšų, kad būtų pasiųstas solidarumo su 
Sąjungos piliečiais ženklas; 

1004 – Įprastinės kelionės išlaidos; 1005 – 
Kitos kelionės išlaidos; 1200 – Darbo 
užmokestis ir išmokos; 2007 – Pastatų 
statyba ir patalpų įrengimas; 2024 – 
Energijos suvartojimas; 300 – Personalo 
komandiruočių ir kelionių tarp trijų darbo 
vietų išlaidos; 302 – Svečių priėmimo ir 
reprezentacinės išlaidos; 3042 – 
Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir 
delegacijos; 3242 – Leidinių, informavimo 
ir dalyvavimo viešuose renginiuose 
išlaidos 325 – Su ryšių biurais susijusios 
išlaidos 422 – Parlamento narių padėjėjų 
išlaidos; 101 – Nenumatytų išlaidų 
rezervas;
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8. atkreipia dėmesį į Parlamento 
vaidmenį ugdant europinį politinį 
sąmoningumą ir skleidžiant Sąjungos 
vertybes;

Išbraukta.

Or. en



AM\1205027LT.docx PE647.631v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

12.5.2020 A9-0102/4

Pakeitimas 4
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
ID frakcijos vardu

Pranešimas A9-0102/2020
Olivier Chastel
 Europos Parlamento 2021 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata
(2019/2214(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. pažymi, kad centrai „Europa 
Experience“ turi informuoti Europos 
visuomenę, ypač jaunimą, apie 
pagrindinius Parlamento įgaliojimus; 
pažymi, kad centrai „Europa Experience“ 
jau atidaryti Berlyne, Kopenhagoje, 
Helsinkyje, Liublianoje, Strasbūre ir 
2020 m. Taline ir kad 2021 m. planuojama 
atidaryti centrus „Europa Experience“ 
Liuksemburge (naujajame 
Konrado Adenauerio pastate), Romoje, 
Paryžiuje, Varšuvoje, Stokholme ir 
Prahoje; ragina nuolat vertinti pasiektus 
rezultatus; ragina iki 2020 m. rudenį 
Parlamente vyksiančio biudžeto svarstymo 
pateikti išsamiai suskirstytų išlaidų, 
susijusių su naujų centrų „Europa 
Experience“ atidarymu 2021 m., sąrašą, 
taip pat išsamų daugiametį biudžeto 
planą, kuriame būtų atsižvelgta į 
kiekvieno jau veikiančio centro 
einamąsias išlaidas;

18. apgailestauja, kad centrai „Europa 
Experience“ jau atidaryti Berlyne, 
Kopenhagoje, Helsinkyje, Liublianoje, 
Strasbūre ir 2020 m. Taline ir kad 2021 m. 
planuojama atidaryti centrus „Europa 
Experience“ Liuksemburge (naujajame 
Konrado Adenauerio pastate), Romoje, 
Paryžiuje, Varšuvoje, Stokholme ir 
Prahoje; ragina nuolat vertinti pasiektus 
rezultatus; ragina iki 2020 m. rudenį 
Parlamente vyksiančio biudžeto svarstymo 
pateikti išsamiai suskirstytų išlaidų, 
susijusių su naujų centrų „Europa 
Experience“ atidarymu 2021 m. sąrašą; 
abejoja centrų „Europa Experience“ 
pridėtine verte;
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