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Pakeitimas 1
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (III skirsnis – Komisija)
Olivier Chastel (kiti skirsniai)
Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. primena, kad Taikinimo komitetas 
pasiekė bendrą sutarimą dėl 2021 m. 
biudžeto turinio, grindžiamą Komisijos 
2020 m. gruodžio 4 d. pateiktu bendrų 
išvadų elementų projektu Nr. 4, ir paragino 
Komisiją, kai tik bus pakankamas 
patikinimas, kad pavyks laikytis SESV 
312 straipsnio 1 dalies, pateikti antrąjį 
2021 m. biudžeto projektą, kuris atspindėtų 
bendrą sutarimą; pažymi, kad bendrų 
išvadų elementų projekte pateikti penki 
pareiškimai, be kita ko, dėl kovos su vaikų 
skurdu naudojantis „Europos socialiniu 
fondu+“ ir dėl reagavimo į COVID-19 
krizės poveikį dėmesį skiriant sektoriams, 
pavyzdžiui, turizmo ir MVĮ, ir asmenims, 
kuriuos krizė paveikė labiausiai;

2. primena, kad Taikinimo komitetas 
pasiekė bendrą sutarimą dėl 2021 m. 
biudžeto turinio, grindžiamą Komisijos 
2020 m. gruodžio 4 d. pateiktu bendrų 
išvadų elementų projektu Nr. 4, ir paragino 
Komisiją, kai tik bus pakankamas 
patikinimas, kad pavyks laikytis SESV 
312 straipsnio 1 dalies, pateikti antrąjį 
2021 m. biudžeto projektą, kuris atspindėtų 
bendrą sutarimą; pažymi, kad bendrų 
išvadų elementų projekte pateikti penki 
pareiškimai, be kita ko, dėl kovos su vaikų 
skurdu naudojantis „Europos socialiniu 
fondu+“ ir dėl reagavimo į COVID-19 
krizės poveikį dėmesį skiriant sektoriams, 
pavyzdžiui, turizmo ir MVĮ, ir asmenims, 
kuriuos krizė paveikė labiausiai; vis dėlto 
pabrėžia, kad Komisijos pareiškimų 
nepakanka siekiant kovoti su vaikų 
skurdu ar remti sunkiai nukentėjusius 
turizmo ir MVĮ sektorius; primygtinai 
ragina Komisiją šiuos pareiškimus 
paversti konkrečiais veiksmais didinant 
atitinkamų programų, be kita ko, Vaikų 
garantijų fondo, finansavimą;
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Pakeitimas 2
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (III skirsnis – Komisija)
Olivier Chastel (kiti skirsniai)
Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. teigiamai vertina tai, kad pirmojo 
biudžeto projekto sumų padidinimas 
185 mln. EUR suma, kaip pakeista 
Taisomuoju raštu Nr. 1/2020, dėl kurio 
susitarta taikinimo derybose, atitinka 
pagrindinius Parlamento politinius 
prioritetus; pažymi, kad lėšų padidinimas 
apima 60,3 mln. EUR, skiriamų Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei – 
Transportui, 42 mln. – programai LIFE, 
25,7 mln. EUR – Skaitmeninės Europos 
programai, 6,6 mln. EUR – Teisių ir 
vertybių programai (iš kurių 4,8 mln. EUR 
skiriama „Daphne“ programai), 
2,7 mln. EUR – Teisingumo programai, 
25 mln. EUR – humanitarinei pagalbai, o 
tai yra dalis 500 mln. EUR padidinimo 
2021–2027 m. laikotarpiu, kaip susitarta 
derantis dėl DFP, 10,2 mln. EUR – 
UNRWA pagal Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonę 
(KVTBP) ir 7,3 mln. EUR – Europos 
prokuratūrai, didžioji dalis numatoma 
personalo didinimui; be to, pažymi, kad, 
siekiant atspindėti derybų dėl DFP 
rezultatus, į Taisomąjį raštą Nr. 1/2020 jau 
buvo įtraukti lėšų padidinimai programoms 
„Europos horizontas“, „Erasmus+“ ir 
„ES – sveikatos labui“;

4. teigiamai vertina tai, kad pirmojo 
biudžeto projekto sumų padidinimas 
185 mln. EUR suma, kaip pakeista 
Taisomuoju raštu Nr. 1/2020, dėl kurio 
susitarta taikinimo derybose, atitinka 
pagrindinius Parlamento politinius 
prioritetus; pažymi, kad lėšų padidinimas 
apima 60,3 mln. EUR, skiriamų Europos 
infrastruktūros tinklų priemonei – 
Transportui, 42 mln. – programai LIFE, 
25,7 mln. EUR – Skaitmeninės Europos 
programai, 6,6 mln. EUR – Teisių ir 
vertybių programai (iš kurių 4,8 mln. EUR 
skiriama „Daphne“ programai), 
2,7 mln. EUR – Teisingumo programai, 
25 mln. EUR – humanitarinei pagalbai, o 
tai yra dalis 500 mln. EUR padidinimo 
2021–2027 m. laikotarpiu, kaip susitarta 
derantis dėl DFP, 10,2 mln. EUR – 
UNRWA pagal Kaimynystės, vystomojo ir 
tarptautinio bendradarbiavimo priemonę 
(KVTBP) ir 7,3 mln. EUR – Europos 
prokuratūrai, didžioji dalis numatoma 
personalo didinimui; be to, pažymi, kad, 
siekiant atspindėti derybų dėl DFP 
rezultatus, į Taisomąjį raštą Nr. 1/2020 jau 
buvo įtraukti lėšų padidinimai programoms 
„Europos horizontas“, „Erasmus+“ ir 
„ES – sveikatos labui“; vis dėlto pažymi, 
kad 185 mln. EUR padidinimas vis dar 
nepakankamas norint įveikti daugialypį ir 
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masinį COVID-19 krizės poveikį; 
primena, kad ši suma gerokai mažesnė nei 
pradiniai Parlamento įgaliojimai 
taikinimo laikotarpio pradžioje;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. teigiamai vertina tai, kad 
Parlamentui pavyko apginti labiau 
diferencijuotos biudžeto nomenklatūros, 
palyginti su pirmajame biudžeto projekte 
Komisijos pasiūlyta nomenklatūra, 
argumentą, visų pirma, kalbant apie 
KVTBP, programą „Erasmus+“, Teisių ir 
vertybių programą ir socialinį dialogą; 
mano, kad minėti pakeitimai padės 
Parlamentui ir Tarybai geriau atlikti savo 
sprendimų priėmimo vaidmenį per metinę 
biudžeto procedūrą ir tikrinti biudžeto 
vykdymą; tačiau apgailestauja, kad per 
taikinimo procedūrą Taryba ir Komisija 
nesusitarė dėl išsamesnės nomenklatūros, 
kurią siūlė Parlamentas, visų pirma, 
kalbant apie Prieglobsčio ir migracijos 
fondą, Sienų valdymo ir vizų priemonę ir 
Pasirengimo narystei paramos priemonę, 
taip pat didesnę KVTBP, ypač kaimynystės 
krypties, diferenciaciją;

8. teigiamai vertina tai, kad 
Parlamentui pavyko apginti labiau 
diferencijuotos biudžeto nomenklatūros, 
palyginti su pirmajame biudžeto projekte 
Komisijos pasiūlyta nomenklatūra, 
argumentą, visų pirma, kalbant apie 
KVTBP, programą „Erasmus+“, Teisių ir 
vertybių programą ir socialinį dialogą; visų 
pirma atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu 
sukurti specialią darbuotojų organizacijų 
informavimo ir mokymo priemonės eilutę; 
mano, kad minėti pakeitimai padės 
Parlamentui ir Tarybai geriau atlikti savo 
sprendimų priėmimo vaidmenį per metinę 
biudžeto procedūrą ir tikrinti biudžeto 
vykdymą; tačiau apgailestauja, kad per 
taikinimo procedūrą Taryba ir Komisija 
nesusitarė dėl išsamesnės nomenklatūros, 
kurią siūlė Parlamentas, visų pirma, 
kalbant apie Prieglobsčio ir migracijos 
fondą, Sienų valdymo ir vizų priemonę ir 
Pasirengimo narystei paramos priemonę, 
taip pat didesnę KVTBP, ypač kaimynystės 
krypties, diferenciaciją;
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