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1. mano, kad, atsižvelgiant į itin 
neaiškias ekonomikos perspektyvas, nes 
nesitikima, kad ji 2022 m. pasieks iki 
pandemijos buvusį lygį, ir būtinybę 
užtikrinti greitą, sąžiningą bei įtraukų 
atsigavimą po ekonominės, socialinės ir su 
užimtumu susijusios žalos, kurią padarė 
COVID-19 pandemija, 2022 m. Sąjungos 
biudžetas turėtų atlikti dar svarbesnį 
vaidmenį užtikrinant teigiamą ir 
apčiuopiamą poveikį piliečių gyvenimui ir 
prisidedant prie Europos ekonomikos 
skatinimo, pasinaudojant tvariomis 
investicijomis ir remiant darbo vietų 
išsaugojimą ir kokybiškų darbo vietų 
kūrimą visoje Sąjungoje, taip pat 
įgyvendinant klimato kaitos ir 
skaitmeninės pertvarkos uždavinius ir 
didesnį Sąjungos užmojį klimato srityje iki 
2030 m., kad ne vėliau kaip 2050 m. būtų 
pasiektas poveikio klimatui neutralumas, ir 
sudarant palankesnes sąlygas mažinti 
ekonominius, socialinius, teritorinius, 
švietimo, kartų bei lyčių skirtumus;

1. mano, kad, atsižvelgiant į itin 
neaiškias ekonomikos perspektyvas, nes 
nesitikima, kad ji 2022 m. pasieks iki 
pandemijos buvusį lygį, ir būtinybę 
užtikrinti greitą, sąžiningą bei įtraukų 
atsigavimą po ekonominės, socialinės ir su 
užimtumu susijusios žalos, kurią padarė 
COVID-19 pandemija, 2022 m. Sąjungos 
biudžetas turėtų atlikti dar svarbesnį 
vaidmenį užtikrinant teigiamą ir 
apčiuopiamą poveikį piliečių gyvenimui ir 
prisidedant prie Europos ekonomikos 
skatinimo, pasinaudojant tvariomis 
investicijomis ir remiant darbo vietų 
išsaugojimą ir kokybiškų darbo vietų 
kūrimą visoje Sąjungoje, taip pat 
įgyvendinant klimato kaitos ir 
skaitmeninės pertvarkos uždavinius ir 
didesnį Sąjungos užmojį klimato srityje iki 
2030 m., kad vėliausiai iki 2050 m. būtų 
pasiektas poveikio klimatui neutralumas, ir 
sudarant palankesnes sąlygas mažinti 
ekonominius, socialinius, teritorinius, 
švietimo, kartų bei lyčių skirtumus;
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2. todėl ketina sudaryti ateities 
perspektyvomis grindžiamą biudžetą, 
kuriuo bus prisidedama prie ekonomikos 
gaivinimo proceso ir sudaromos sąlygos 
Sąjungai didinti investicijas ir kovoti su 
nedarbu, skatinti skaitmeninę ir žaliąją 
pertvarką, sutelkti dėmesį į tvirtą Europos 
sveikatos sąjungą, skatinti įtraukų 
ekonomikos gaivinimą, daug dėmesio 
skiriant jaunajai kartai, ir užtikrinti saugią 
bei klestinčią aplinką ES piliečiams; mano, 
kad, siekiant skatinti ekonomikos 
gaivinimą ir kurti atsparesnės Sąjungos 
pagrindus, laikantis Paryžiaus susitarimo, 
šie prioritetai yra nepaprastai svarbūs;

2. todėl ketina sudaryti ateities 
perspektyvomis grindžiamą biudžetą, 
kuriuo bus prisidedama prie ekonomikos 
gaivinimo proceso ir sudaromos sąlygos 
Sąjungai didinti investicijas ir kovoti su 
nedarbu, skatinti skaitmeninę ir žaliąją 
pertvarką, sutelkti dėmesį į tvirtą Europos 
sveikatos sąjungą, skatinti įtraukų 
ekonomikos gaivinimą, daug dėmesio 
skiriant jaunajai kartai, ir užtikrinti saugią 
bei klestinčią aplinką ES piliečiams; mano, 
kad, siekiant skatinti ekonomikos 
gaivinimą ir kurti atsparesnės Sąjungos 
pagrindus, laikantis Paryžiaus susitarimo ir 
tikslo vėliausiai iki 2050 m. panaikinti 
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro, šie prioritetai yra nepaprastai 
svarbūs;
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5. pabrėžia, kad toliau reikia plačiu 
mastu skatinti investicijas į mokslinius 
tyrimus, plėtrą ir inovacijas, kad ES galėtų 
būti Europos žaliojo kurso ir skaitmeninės 
pertvarkos įgyvendinimo varomoji jėga; 
atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į 
konkrečius programos „Europos 
horizontas“ nuopelnus, įskaitant Europos 
mokslinių tyrimų tarybos veiklą; mano, 
kad būtina teikti MVĮ, startuoliams ir 
universitetams tinkamą ir specialiai 
pritaikytą paramą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje, kad jie galėtų aktyviai 
dalyvauti sprendžiant šiuos svarbius 
uždavinius; atkreipia dėmesį į tai, kad 
svarbu skatinti akademinės bendruomenės 
ir pramonės bendradarbiavimą; pabrėžia, 
kad COVID-19 pandemija aiškiai parodė, 
kokie svarbūs yra Europos moksliniai 
tyrimai farmacijos produktų ir vakcinų 
srityje, siekiant sustiprinti ES atsparumą 
sveikatos krizės atveju;

5. pabrėžia, kad toliau reikia plačiu 
mastu skatinti investicijas į mokslinius 
tyrimus, plėtrą ir inovacijas, kad ES galėtų 
būti Europos žaliojo kurso ir skaitmeninės 
pertvarkos įgyvendinimo varomoji jėga; 
pabrėžia, kad be jau sutartų skaičių ir itin 
didelį dėmesį skiriant klimato, biologinės 
įvairovės ir su skaitmenine sritimi 
susijusiems aspektams svarbu programai 
„Europos horizontas“ skirti tinkamą 
finansavimą; atsižvelgdamas į tai, 
atkreipia dėmesį į konkrečius programos 
„Europos horizontas“ nuopelnus, įskaitant 
Europos mokslinių tyrimų tarybos veiklą; 
mano, kad būtina teikti MVĮ, startuoliams 
ir universitetams tinkamą ir specialiai 
pritaikytą paramą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje, kad jie galėtų aktyviai 
dalyvauti sprendžiant šiuos svarbius 
uždavinius; atkreipia dėmesį į tai, kad 
svarbu skatinti akademinės bendruomenės 
ir pramonės bendradarbiavimą; pabrėžia, 
kad COVID-19 pandemija aiškiai parodė, 
kokie svarbūs yra Europos moksliniai 
tyrimai farmacijos produktų ir vakcinų 
srityje, siekiant sustiprinti ES atsparumą 
sveikatos krizės atveju;
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34. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
tinkamą ir valstybių narių, ir per Europos 
gynybos fondą teikiamą finansinę 
paramą, kad būtų galima laipsniškai 
formuoti ES bendrą gynybos politiką ir 
padidinti ES saugumą ir strateginį 
savarankiškumą; be to, pabrėžia, kad 
reikia didinti Europos gynybos pramonės 
konkurencingumą ir inovacijas, nes tai 
gali padėti skatinti ekonomikos augimą ir 
darbo vietų kūrimą, taip pat pabrėžia, kad 
reikia didinti dislokavimo galimybes ir 
operacinį veiksmingumą dedant daugiau 
pastangų ir bendrai plėtojant karinius ir 
civilinius pajėgumus;

Išbraukta.

Or. en


