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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 neviršyti viršutinės ribos, 
nustatytos susitarime dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos, ir 
turėtų padėti stiprinti Europos ekonomiką, 
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 sudarant palankesnes sąlygas 
mažinti ekonominius, socialinius, 
teritorinius, švietimo ir kartų skirtumus;
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21. tvirtina, kad Sąjunga negalės tvariai 
atgaivinti ekonomikos be struktūrizuotos 
strategijos, skirtos jaunajai kartai; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia, kad itin svarbu didinti 
finansinius išteklius tokioms Sąjungos 
programoms kaip „Erasmus+“, kurios 
sėkmingi rezultatai plečiant švietimo, 
mokymo ir darbo galimybes visoje 
Sąjungoje yra nepaneigiami; pabrėžia, 
kad programa „Erasmus+“ yra Sąjungos 
pavyzdinė programa, kuri plačiai žinoma 
jos piliečiams ir kurią įgyvendinant 
pasiekta apčiuopiamų rezultatų; atkreipia 
dėmesį į šios programos potencialą 
skatinant kompetenciją ir užtikrinant 
jaunimo galimybes naudotis inovacijomis 
ir verslumu, teikiant įtraukias orientavimo 
ir švietimo paslaugas, taip pat atkreipia 
dėmesį į mokymo ir judumo veiksmų 
suaugusiųjų švietimo srityje poreikį; 
apgailestauja dėl neigiamo COVID-19 
krizės poveikio programai „Erasmus+“, 
kuris lėmė gerokai sumažėjusį dalyvių, 
galinčių pasinaudoti šia patirtimi, skaičių; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, koks 
svarbus yra 2022 m. biudžetas siekiant 
kompensuoti neišnaudotas galimybes; 
ragina Komisiją toliau skatinti Europos 
pilietiškumo ugdymą ir piliečių 
dalyvavimą; pakartoja savo raginimą 
valstybėms narėms bent 10 proc. 
finansavimo pagal savo ekonomikos 

21. tvirtina, kad Sąjunga negalės tvariai 
atgaivinti ekonomikos be struktūrizuotos 
strategijos, skirtos jaunajai kartai; vis dėlto 
pabrėžia, kad programos „Erasmus+“ 
biudžetas 2021 m. jau buvo pernelyg 
didelis ir kad dėl COVID-19 pandemijos ir 
ribotų kelionių galimybių nebuvo galima 
panaudoti labai daug lėšų; ragina ES 
prieš pradedant įgyvendinti iniciatyvas 
šioje srityje tinkamai įvertinti bendrą 
padėtį; 
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29. tvirtai remia ES pastangas kovoti su 
didėjančiomis grėsmėmis saugumui, pvz., 
terorizmu, radikalėjimu ir smurtiniu 
ekstremizmu, neteisėtu žmonių gabenimu, 
prekyba žmonėmis, prekyba narkotikais, 
kibernetiniais nusikaltimais ir hibridinėmis 
grėsmėmis Europoje ir kaimyninėse šalyse, 
iš trečiųjų šalių valdomomis 
dezinformacijos kampanijomis prieš 
demokratines Europos šalis, taip pat 
geriau koordinuoti tokias programas ES 
lygmeniu; primena, kad neseniai surengti 
teroristiniai išpuoliai rodo, kad, siekiant 
sustiprinti Sąjungos vidaus saugumą, 
būtina pagerinti informacinių sistemų 
teisingumo ir vidaus reikalų srityje sąveiką; 
pažymi, kad dėl pandemijos kilo naujų su 
nusikalstamumu susijusių problemų; todėl 
palankiai vertina 2020 m. liepos 24 d. 
Komisijos pristatytą Saugumo sąjungos 
strategiją ir ragina tinkamai finansuoti 
šioje strategijoje pateiktus veiksmų 
planus;

29. tvirtai remia ES pastangas kovoti su 
didėjančiomis grėsmėmis saugumui, pvz., 
terorizmu, radikalėjimu, neteisėta 
migracija ir smurtiniu ekstremizmu, 
neteisėtu žmonių gabenimu, prekyba 
žmonėmis, prekyba narkotikais, 
kibernetiniais nusikaltimais ir hibridinėmis 
grėsmėmis Europoje ir kaimyninėse šalyse, 
taip pat geriau koordinuoti tokias 
programas ES lygmeniu; primena, kad 
neseniai surengti teroristiniai išpuoliai 
rodo, kad, siekiant sustiprinti Sąjungos 
vidaus saugumą, būtina pagerinti 
informacinių sistemų teisingumo ir vidaus 
reikalų srityje sąveiką; pažymi, kad dėl 
pandemijos kilo naujų su nusikalstamumu 
susijusių problemų; 
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42. pabrėžia nepaprastai svarbų 
Sąjungos decentralizuotų agentūrų 
vaidmenį teikiant operatyvinę paramą ir 
ekspertines žinias, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas ES politikos tikslų 
įgyvendinimas; primena, kad agentūros 
turi turėti pakankamai darbuotojų ir 
išteklių, kad galėtų visapusiškai vykdyti 
savo pareigas ir pasiekti geriausių 
įmanomų rezultatų; pabrėžia, kad 
agentūrų užduotys kinta atsižvelgiant į 
politikos prioritetus, ir pažymi, kad 
numatant naujas pareigas būtina 
numatyti ir naujus išteklius; 

42. atkreipia dėmesį į Sąjungos 
decentralizuotų agentūrų vaidmenį teikiant 
operatyvinę paramą ir ekspertines žinias, 
kad būtų užtikrintas veiksmingas ES 
politikos tikslų įgyvendinimas; primena, 
kad bendras agentūrų skaičius ir toliau 
auga; ragina ištirti, kaip būtų galima 
sutaupyti lėšų šioje srityje;
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