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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2022 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija
(2020/2265(BUI))

Europos Parlamentas,

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

– atsižvelgdamas į visuotinio biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų vertinimo 
ataskaitą, kurią parengė Jungtinių Tautų Tarpvyriausybinė mokslinė politinė biologinės 
įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platforma,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 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. 966/20121,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa2, ir 
bendras deklaracijas, dėl kurių šiuo klausimu susitarė Parlamentas, Taryba ir Komisija3, 
taip pat į susijusias vienašales deklaracijas4,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant 
veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo5,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 
2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas6, 

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentą (ES) 2020/2094, kuriuo 
nustatoma Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė atsigavimui po COVID-

1 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
2 OL L 433I, 2020 12 22, p. 11.
3 OL C 444I, 2020 12 22.
4 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
2021–2027 m. daugiametė finansinė programa, projekto, 2 priedas: deklaracijos. Priimti tekstai, 
P9_TA(2020)0357.
5 OL L 433I, 2020 12 22, p. 28.
6 OL L 424, 2020 12 15, p. 1.



PE663.167v02-00 4/126 RR\1227120LT.docx

LT

19 krizės paremti7,

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 8 d. Tarybos išvadas „Demografiniai iššūkiai. Tolesni 
veiksmai“,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo8,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrąjį biudžetą9 ir prie jo 
pridėtus bendrus pareiškimus, dėl kurių susitarė Parlamentas, Taryba ir Komisija,

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 25 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 70/1 
„Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“, kuri įsigaliojo 
2016 m. sausio 1 d.,

– atsižvelgdamas į Europos socialinių teisių ramstį ir į savo 2017 m. sausio 19 d. 
rezoliuciją dėl jo10,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso11,

– atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 16 d. Tarybos išvadas dėl 2022 m. biudžeto gairių,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją „Šengeno acquis nuostatų 
visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje. Patikrinimų prie sausumos, jūrų ir oro 
sienų panaikinimas“12,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų 
ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ (C(2020)1863),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, Transporto ir 
turizmo komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto ir Kultūros ir švietimo 
komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto poziciją pakeitimų forma,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto, Biudžeto kontrolės 
komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komiteto, Konstitucinių reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto laiškus,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0046/2021),

7 OL L 433I, 2020 12 22, p. 23.
8 OL L 433I, 2020 12 22, p. 1.
9 OL L 93, 2021 3 17, p. 1.
10 OL C 242, 2018 7 10, p. 24.
11 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
12 OL C 388, 2020 11 13, p. 18.
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Grįžimas į vėžes. 2022 m. biudžetas atsigavimui po COVID-19 krizės

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;

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;

Gyvybinga ekonomika siekiant skatinti investicijas ir kovoti su nedarbu

3. primena, kad mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) yra Europos ekonomikos pagrindas – 
jos sudaro beveik 99 proc. visų valstybių narių įmonių ir sukuria apie tris ketvirtadalius 
visų darbo vietų; pabrėžia, kad MVĮ reikšmingai prisideda kuriant darbo vietas, 
užtikrinant ekonomikos augimą ir stabilumą; yra susirūpinęs dėl sunkių ir ilgalaikių 
krizės padarinių MVĮ ir ketina užtikrinti joms pakankamą finansavimą pasitelkiant 
įvairias ES programas;

4. atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad tinkamai finansuojama Bendrosios rinkos programa 
yra labai svarbi siekiant didinti konkurencingumą, skatinti verslumą ir gerinti patekimą į 
rinkas, taip pat veiksmingai remti smulkųjį verslą, be kita ko, ugdant skaitmeninius ir 
verslumo įgūdžius; be to, pabrėžia programos „InvestEU“ potencialą skatinti tvarias, 
novatoriškas ir socialines investicijas, taip pat teikti kapitalo paramą toms MVĮ, 
kurioms krizė padarė neigiamą poveikį; pripažįsta, kad būtina skubiai sukurti MVĮ 
palankią verslo aplinką ir remti MVĮ klasterius bei tinklus, taip pat mažinti įmonėms 
tenkančią administracinę naštą; ypač pabrėžia, kad reikia remti ES lygmens iniciatyvas, 
kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas kurti naujus startuolius ir gerinti jų 
galimybes gauti finansavimą, nes taip būtų skatinamos inovacijos, darbo vietų kūrimas 
ir jaunimo verslumas;

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 
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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;

6. pabrėžia, kad greitais ir tikslingais biudžeto sprendimais turi būti sudarytos galimybės 
Sąjungai reaguoti į COVID-19 pandemijos iššūkius; atsižvelgdamas į tai, prašo, kad visi 
panaikinti įsipareigojimai mokslinių tyrimų srityje, kurių netikėtai yra daug, galėtų būti 
naudojami pagal programą „Europos horizontas“, visapusiškai laikantis Finansinio 
reglamento 15 straipsnio 3 dalies, – tai būtų vienas iš pagrindinių būdų neutralizuoti 
naujas viruso atmainas ir kartu numatyti būsimas grėsmes visuomenės sveikatos labui ir 
siekiant gelbėti gyvybes; pabrėžia, kad šis panaikintų įsipareigojimų lygis nebuvo 
numatytas ir todėl neįtrauktas į susitarimą dėl daugiametės finansinės programos (DFP);

7. pabrėžia esminį ES sanglaudos politikos, kaip pagrindinės Sąjungos investicijų politikos 
ir vieno iš tvaraus ir integracinio atsigavimo kertinių akmenų, vaidmenį ir atkreipia 
dėmesį į jos unikalią Europos pridėtinę vertę bei indėlį į bendrą darnų ES ir jos 
valstybių narių bei regionų vystymąsi; ypač pabrėžia jos potencialą skatinti ekonomikos 
augimą ir kurti daugiau kokybiškų darbo vietų, kurie yra nepaprastai svarbūs 
ekonomikos gaivinimo procese; pabrėžia jos esminį vaidmenį siekiant ES strateginių 
tikslų, pvz., ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos bei konvergencijos tarp 
valstybių narių ir jose, teisingos pertvarkos, kokybiško užimtumo, konkurencingos, 
socialinės, žaliosios ir žiedinės ekonomikos, taip pat inovacijų, ir tai, kad ji yra 
teisingos, įtraukios ir tvarios Sąjungos varomoji jėga;

8. atkreipia dėmesį į ilgalaikį poveikį, kurį valstybėms narėms, turinčioms ribotas 
viešąsias lėšas ir ribotus fiskalinius pajėgumus, darys nukrypti nuo valstybės pagalbos 
taisyklių leidžiančios nuostatos pratęsimas bendrojoje rinkoje dabartinės krizės metu; 
pabrėžia, kad ES biudžetas atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant, kad valstybės narės 
ir ES glaudžiai bendradarbiautų siekiant mažinti socialinius ir ekonominius pandemijos 
padarinius, tuo pačiu metu ieškant konkrečių sprendimų, kaip išsaugoti vienodas 
sąlygas bendrojoje rinkoje bei stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą tarp ES 
regionų;

9. pabrėžia, kad bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) ir bendra žuvininkystės politika 
(BŽP) yra pagrindiniai Europos integracijos elementai, kuriais siekiama europiečiams 
užtikrinti saugaus, įperkamo ir aukštos kokybės maisto tiekimą ir apsirūpinimo maistu 
savarankiškumą, tinkamą žemės ūkio rinkų veikimą, tvarią kaimo regionų plėtrą bei 
ūkininkų kartų atsinaujinimą; primena nepaprastai svarbų šių sričių politikos vaidmenį 
padedant užtikrinti stabilias ir priimtinas ūkininkų bei žvejų pajamas, ypač dabartinėmis 
sudėtingomis aplinkybėmis; prašo ypač daug dėmesio skirti smulkiajam žemės ūkiui, 
jauniesiems ūkininkams ir smulkioms žvejybos įmonėms, taip pat Europos piliečiams 
užtikrinti stabilią ir saugią maisto grandinę; atkreipia dėmesį į tai, kad kai kuriuos 
žemės ūkio sektorius labai paveikė COVID-19 protrūkis ir kitos krizės, ir prireikus 
pritaria tiksliniam atitinkamų biudžeto eilučių, skirtų rinkos rėmimo priemonėms, 
padidinimui; primena, kad reikia spręsti šiuos uždavinius ir tuo pačiu metu rengtis 
BŽŪP, kuri, kaip tikimasi, atliks svarbesnį vaidmenį įgyvendinant Europos žaliojo 
kurso užmojus, reformai;
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10. pabrėžia, kad reikia itin skatinti turizmo sektorių, visų pirma apgyvendinimo ir 
maitinimo paslaugų pramonę, kurie dėl COVID-19 pandemijos patyrė ypač didelį 
nuosmukį ir pražūtingą poveikį, pirmiausia tuose regionuose, kurie labai priklauso nuo 
turizmo; pabrėžia, kad turizmo sektorius yra svarbus Sąjungos ekonomikos ramstis ir 
jame įdarbinta reikšminga dalis jos darbo jėgos, ypač MVĮ ir šeimos įmonėse; tikisi, kad 
atitinkamomis ES programomis, įskaitant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę (EGADP), regioninę politiką, Skaitmeninės Europos programą ar programą 
„InvestEU“, bus ryžtingai prisidėta prie ilgalaikio sektoriaus konkurencingumo bei 
tvarumo ir kad iš 2022 m. ES biudžeto bus skirti reikiami ištekliai; pakartoja savo 
nusivylimą, kad nebuvo atsižvelgta į Parlamento prašymą numatyti specialią ES turizmo 
programą;

11. pabrėžia, kad reikia numatyti išsamią Europos kosmoso strategiją, ir pripažįsta ES 
kosmoso programos pridėtinę vertę; ypač pabrėžia, jog reikia, kad Sąjunga skatintų 
novatoriškų ir konkurencingų pradinės grandies (sunkiosios kosmoso pramonės) ir 
galutinės grandies (kosmoso duomenimis pagrįstų taikomųjų programų) sektorių plėtrą; 
atkreipia dėmesį į svarbų ES kosmoso programos agentūros vaidmenį ir poreikį 
užtikrinti reikiamą finansavimo lygį ir darbuotojų skaičių; 

Skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos klausimo sprendimas

12. pabrėžia, kad dėl COVID-19 krizės reikia dar skubiau panaikinti skaitmeninę atskirtį, 
visų pirma užbaigiant kurti Europos švietimo erdvę ir įgyvendinant skaitmeninio 
švietimo veiksmų planą, kad būtų pasiekti skaitmeninių įgūdžių tikslai, ir skatinant 
įtraukų mokymąsi, taip pat paspartinti Europos skaitmeninę transformaciją; atkreipia 
dėmesį į tai, jog svarbu užtikrinti pakankamą ES programų finansavimą ir sinergiją, kad 
būtų sudarytos sąlygos sparčiau rinkoje įsisavinti proveržio technologijas bei inovacijas 
ir suteiktos galimybės Europos ekonomikai ir viešajam sektoriui būti skaitmeninės 
pertvarkos priešakyje; mano, kad Skaitmeninės Europos programa yra nepaprastai 
svarbi didinant Europos konkurencingumą pasaulinėje skaitmeninėje ekonomikoje ir 
siekiant technologinio suverenumo; tikisi, kad ši programa paskatins investicijas į ES 
itin našias kompiuterines sistemas, etinį dirbtinį intelektą, 5G technologiją ir kibernetinį 
saugumą, taip pat į pažangių skaitmeninių įgūdžių tobulinimą ekonomikoje ir 
visuomenėje; ragina valstybes nares ir Komisiją laikytis kriterijų, pagal kuriuos 
mažiausiai 20 proc. EGADP lėšų turėtų būti skiriama skaitmeninei pertvarkai

13. atkreipia dėmesį į labai svarbų ES biudžeto vaidmenį užtikrinant Europos žaliojo kurso, 
įskaitant biologinės įvairovės strategiją, sėkmę ir į žalos nedarymo principo taikymą, 
skatinant valstybių narių ekonominį ir socialinį atsigavimą po koronaviruso krizės 
paverčiant žaliuosius uždavinius investicijomis ir struktūrinių reformų galimybėmis ir 
sudarant palankesnes sąlygas sąžiningai pereiti prie tvaresnės, įtraukesnės ir atsparesnės 
ekonomikos; primena, kad siekiant įgyvendinti šią pertvarką reikia užtikrinti didelius 
struktūrinius pokyčius ir kad ne visos valstybės narės, regionai ir miestai pradeda 
pertvarką iš to paties taško arba jie neturi vienodų pajėgumų ją vykdyti; visų pirma 
pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad nauja augimo strategija būtų pagrįsta pakankamais 
ištekliais, įskaitant ekonomikos gaivinimo lėšas ir Teisingos pertvarkos mechanizmą, 
kad Sąjunga galėtų vykdyti savo įsipareigojimus ir kartu užtikrinti, jog nė vienas nebūtų 
paliktas nuošalyje, ir ketina atidžiai stebėti strategijos įgyvendinimą naudojant 2022 m. 
biudžeto lėšas; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad investicijos į energijos vartojimo 
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efektyvumą, žiedinę ekonomiką, tvarų ir prieinamą išmanųjį judumą bei modernią ir 
atsparią ES infrastruktūrą – tai pagrindiniai veiksniai siekiant atkurti konkurencingumą, 
padėti pasiekti ES klimato srities tikslus ir sustiprinti ES strateginį savarankiškumą, taip 
pat skatinti tvarias pramonės šakas; be to, pripažįsta pagrindinį Europos infrastruktūros 
tinklų priemonės (EITP) vaidmenį sujungiant Sąjungą ir visus jos regionus, įskaitant 
atokiausius, salų ir retai apgyvendintus regionus, transporto, skaitmeniniame ir 
energetikos sektoriuose;

14. pabrėžia, kad svarbu remti klimato srities veiksmus ir aplinkos apsaugą suteikiant 
papildomų išteklių atitinkamoms ES biudžeto programoms ir priemonėms, visų pirma 
programai LIFE; be to, pabrėžia, kad, siekiant integruoti klimato aspektą, reikėtų dėti 
daugiau pastangų visose politikos srityse, kad visoje 2021–2027 m. DFP būtų pasiektas 
bendras su klimatu susijusių išlaidų tikslas – bent 30 proc. Sąjungos biudžeto ir Europos 
Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės išlaidų bendros sumos; be to, pabrėžia, kad 
reikia nuolat siekti 2024 m. suteikti 7,5 proc. metinių DFP išlaidų biologinės įvairovės 
tikslams, o nuo 2026 m. – 10 proc.; ragina Parlamentą visapusiškai dalyvauti rengiant 
patikimesnes, skaidresnes ir išsamesnes tokių išlaidų įgyvendinimo ir stebėjimo 
metodikas ir laukia metinių konsultacijų su Komisija ir Taryba, kaip nustatyta 
Tarpinstituciniame susitarime;

15. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti pakankamą finansavimą įgyvendinant ES 
cheminių medžiagų strategiją tvarumui užtikrinti, be kita ko, skatinant mokslinius tyrimus 
ir inovacijas siekiant pereiti prie saugiai ir tvariai sukurtų cheminių medžiagų, medžiagų 
ir produktų bei užtikrinant tinkamus ir tvarius Europos cheminių medžiagų agentūros 
(ECHA) išteklius, įgyvendinant Žiedinės ekonomikos veiksmų planą, pagrįstą netoksinių 
medžiagų naudojimo ciklais, ir būsimą nulinės vandens, oro ir dirvožemio taršos veiksmų 
planą;

Tvirta Europos sveikatos sąjunga

16. dar kartą patvirtina programos „ES – sveikatos labui“, kuri pagal naują DFP yra 
didžiausia sveikatos programa, kada nors finansuota iš ES biudžeto, svarbą ir 
potencialą; tikisi, kad bus padidinta sinergija tarp visų ES programų, kuriomis 
stiprinami ES sveikatos sistemų pajėgumai, taip pat jų parengties ir prevencijos 
pajėgumai krizių atveju ir kuriomis suteikiama papildomų investicijų sveikatos 
sektoriuje, pvz., „Europos socialino fondo +“ (ESF+), Europos regioninės plėtros fondo 
(ERPF), programos „Europos horizontas“ ir Skaitmeninės Europos programos; mano, 
kad atsargų kaupimas turėtų išlikti ES biudžeto prioritetu pasitelkiant rezervą „rescEU“ 
ir programą „ES – sveikatos labui“; pabrėžia, koks svarbus ES civilinės saugos 
mechanizmas siekiant užtikrinti, kad ES būtų geriau pasirengusi ir galėtų reaguoti į visų 
rūšių gaivalines nelaimes, pandemijas ir ekstremaliąsias situacijas;

17. primena, kad dėl COVID-19 krizės valstybių narių sveikatos priežiūros sistemos patyrė 
precedento neturintį spaudimą ir buvo atskleisti vakcinų ir kitų būtinų medicinos 
reikmenų gamybos pajėgumų trūkumai Sąjungoje; todėl pabrėžia, kad Sąjungai 
reikalingas solidarumas ir bendra atsakomybė, o tai reiškia didesnę ES kompetenciją 
sveikatos srityje ir konkretesnius veiksmus siekiant stipresnės Europos sveikatos 
sąjungos; pabrėžia, kad dabartinė krizė atskleidė didesnių investicijų į sveikatos 
priežiūros infrastruktūrą ir įgūdžius poreikį, taip pat būtinybę ištaisyti praeities klaidas 
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dėl nepakankamų investicijų; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Komisijos 
komunikatą dėl HERA inkubatoriaus (COM(2021)0078) kaip priemonę, kuria siekiama 
padidinti pastangas nustatyti COVID-19 atmainas, pritaikyti vakcinas, padidinti 
klinikinių tyrimų efektyvumą, paspartinti reguliavimo institucijų patvirtinimą ir 
padidinti vakcinų gamybą; atkreipia dėmesį į tai, kad didžioji gamybos pajėgumų dalis 
yra už Sąjungos ribų ir tai apsunkina vaistų pristatymą, kai jų reikia, ir yra kliūtis, kurią 
reikia šalinti kuriant Europos sveikatos sąjungą; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
pakankamai lėšų siekiant padėti didinti vakcinų, priešnuodžių ir kitų pagrindinių vaistų 
gamybos pajėgumus valstybėse narėse ir sudaryti sąlygas nedelsiant reaguoti 2022 m. 
ES biudžeto lėšomis ekstremaliosios situacijos atveju;

18. apgailestauja dėl to, kad 2020 m. ES 2,7 mln. žmonių buvo diagnozuotas vėžys ir apie 
1,3 mln. žmonių mirė nuo vėžio; teigiamai vertina Europos kovos su vėžiu planą, kuris 
yra svarbus tvirtesnės Europos sveikatos sąjungos ramstis; atsižvelgdamas į minėtą 
planą, pripažįsta, kad reikia numatyti tvirtesnį ir taikomą Sąjungos požiūrį į vėžio 
prevenciją, gydymą ir priežiūrą; prašo 2022 m. numatyti tinkamas biudžeto lėšas 
atitinkamoms ES programoms, visų pirma programai „ES – sveikatos labui“, veiksmų 
grupei „Sveikata“ pagal programos „Europos horizontas“ II ramstį ir Skaitmeninės 
Europos programai, kad būtų finansuojamos naujos technologijos, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos kaip Sąjungos kovos su vėžiu dalis;

19 ypač atkreipia dėmesį į nepaprastai svarbų Europos vaistų agentūros (EMA) ir Europos 
ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) vaidmenį dabartinės COVID-19 
pandemijos metu; ragina 2022 m. biudžete numatyti tinkamą finansavimą, kad šios labai 
svarbios agentūros galėtų tęsti savo darbą; laukia pasiūlymo įsteigti Europos 
pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas instituciją 
(HERA), kad būtų užtikrinti veiksmingi ir koordinuoti Sąjungos pasirengimo ir 
reagavimo pajėgumai būsimų sveikatos krizių atveju; primena, kad HERA reikia skirti 
naujų išteklių siekiant užtikrinti, kad ji nedarytų neigiamo poveikio esamoms 
programoms, politikos priemonėms ir agentūroms, ir garantuoti veiksmingą sąveiką su 
EMA ir ECDC;

Įtraukus ekonomikos atsigavimas daug dėmesio skiriant jaunajai kartai

20. pabrėžia, kad, kaip ir po 2008 m. finansų krizės, jaunimas ir vėl itin nukentėjo nuo 
COVID-19 krizės padarinių, nes didėja jaunimo nedarbas ir daromas neigiamas 
poveikis švietimui bei psichinei sveikatai, visų pirma kalbant apie įsiliejantį į darbo 
rinką jaunimą; todėl pabrėžia, kad turi būti visapusiškai išnagrinėtos visos finansavimo 
galimybės siekiant sėkmingai gerinti įtrauktį į darbo rinką, visų pirma pasitelkiant 
profesinį mokymą, priemones, kuriomis gerinama socialinė įtrauktis, darbo sąlygos ir 
socialinė apsauga, be kita ko, neįgaliųjų atžvilgiu, taip pat jaunimo šeimos ir gyvenimo 
perspektyvos, atsižvelgiant į Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvą;

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; 
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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 gaivinimo ir atsparumo 
didinimo planus skirti kokybiškam ir įtraukiam švietimui;

22. pabrėžia, kad būtina rasti tvarius ir ilgalaikius sprendimus, kaip sėkmingai spręsti 
struktūrines demografines problemas ir mažinti protų nutekėjimą kaimo, salų, atokiose 
ir mažiau išsivysčiusiuose ES regionuose ir vietovėse; pabrėžia, kad reikia skirti 
finansinių išteklių siekiant atgaivinti regionus, kuriuose mažėja gyventojų, investuojant 
į socialinę ir demografinę politiką, kurią vykdant remiamos šeimos, ir teikti senėjančiai 
Europos visuomenei tinkamą paramą, pvz., sudarant galimybes naudotis sveikatos 
priežiūros, judumo ir viešosiomis paslaugomis; pabrėžia, kad reikia sukurti tinkamas 
struktūras, kad būtų galima tirti tendencijas ir siūlyti priemones siekiant tinkamai 
atsižvelgti į demografinius pokyčius, pavyzdžiui, ateityje į struktūrinių fondų lėšų 
skyrimo metodiką įtraukiant specialius kriterijus;

23. pabrėžia, kad moterys neproporcingai kenčia nuo COVID-19 pandemijos sukeltų 
pasekmių; pabrėžia, kad svarbu, kad biudžetas būtų sudaromas atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, siekiant užtikrinti, kad viešosios išlaidos būtų vienodai naudingos moterims ir 
vyrams; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją, glaudžiai bendradarbiaujant su 
Parlamentu, kuo greičiau pradėti taikyti veiksmingą, skaidrią ir išsamią metodiką 
atitinkamoms su lyčių lygybe susijusioms išlaidoms įvertinti, kaip nustatyta 
Tarpinstituciniame susitarime, kad būtų galima pasiekti apčiuopiamų rezultatų rengiant 
2022 m. biudžetą ir metodikos taikymą išplėsti, kad ji apimtų visas DFP programas; taip 
pat ragina sparčiai įgyvendinti ES lyčių lygybės strategiją; atkreipia dėmesį į 
susirūpinimą keliančią ir didėjančią priešišką reakciją į lyčių lygybę ir moterų teises ir 
visų ES priemonių sutelkimo svarbą taisant šią padėtį; ragina skirti papildomų išteklių 
siekiant remti seksualinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių apsaugą, skatinimą ir 
galimybę naudotis jomis visiems, taip pat siekiant remti žmogaus teisių gynėjas moteris;

24. pabrėžia, kad per ekonomikos gaivinimo procesą niekas neturi būti paliktas nuošalyje ir 
kad todėl Sąjunga ir valstybės narės turi kovoti su skurdo ir socialinės atskirties 
pavojumi; pabrėžia, kad Sąjungos 2022 m. biudžetas ir Europos Sąjungos ekonomikos 
gaivinimo priemonė turėtų padėti pasiekti JT darnaus vystymosi tikslus ir įgyvendinti 
Europos socialinių teisių ramstį remiant mokymąsi visą gyvenimą, stiprinant socialinį 
dialogą ir užtikrinant visiems galimybę naudotis tokiomis gyvybiškai svarbiomis 
paslaugomis, kaip antai, susijusiomis su sveikatos priežiūra, judumu, tinkama mityba ir 
deramu būstu; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia pridėtinę „Europos socialinio fondo +“ 
(ESF+) vertę ir mano, kad turėtų būti skiriamas atitinkamas finansavimas Jaunimo 
garantijų iniciatyvos ir būsimos Vaiko garantijų iniciatyvos įgyvendinimui pagal 
pasidalijamojo valdymo principą; palankiai vertina tai, kad kitame Porte vyksiančiame 
socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime bus daug dėmesio skiriama Europos 
socialiniam aspektui;
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25. pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos sektoriai, taip pat kultūrinis turizmas yra ir išliks 
sektoriai, labiausiai nukentėję nuo krizės, su kuria susiduria ES; ragina imtis papildomų 
priemonių šiuose sektoriuose ir skirti papildomą finansavimą susijusioms ES 
programoms, visų pirma programai „Kūrybiška Europa“; palankiai vertina kūrybinę ir 
tarpdisciplininę naujojo europinio bauhauzo iniciatyvą;

Saugios ir klestinčios aplinkos Europos piliečiams užtikrinimas

26. mano, kad ekonomikos augimas ir klestėjimas, vidaus saugumas, ES išorės sienų 
apsauga, pagrindinės teisės, tinkamas Šengeno erdvės veikimas ir judėjimo laisvė ES 
teritorijoje yra neatskiriamai susiję ir vienas kitą naudingai papildantys dalykai; 
pabrėžia, kad tolesnė su Šengeno erdve susijusi integracija, remiantis ekspertų 
vertinimais, suteiktų valstybėms narėms prie išorės sienų didesnes finansines sienų 
valdymo galimybes; primena, kad Šengeno erdvė teikia ekonominę naudą joje 
dalyvaujančioms valstybėms; pabrėžia, kad ES ekonomiką galėtų paskatinti valstybių 
kandidačių, kurios jau atitinka visus techninius reikalavimus, prisijungimas prie 
Šengeno erdvės; pabrėžia, kad šių valstybių narių prisijungimas prie Šengeno erdvės 
padidintų ES biudžeto ir ekonomikos gaivinimui skirtų lėšų poveikį ir turėtų tiesioginį 
poveikį spartesniam ekonomikos atsigavimui; pakartoja savo raginimą skubiai 
integruoti Rumuniją, Bulgariją ir Kroatiją į Šengeno erdvę; pabrėžia tvirtų ES 
investicijų vidaus saugumo srityje svarbą, siekiant stiprinti ES teisėsaugą ir teisminį 
atsaką reaguojant į tarpvalstybines nusikalstamumo grėsmes ir skatinti informacijos 
mainus; 

27. atkreipia dėmesį į tai, kad 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje 
migracijos, prieglobsčio ir integracijos politikai įgyvendinti numatytos didesnės lėšos 
nei ankstesniais metais; tikisi, kad prieglobstis ir migracija išliks svarbūs ES 
darbotvarkės klausimai; pabrėžia, kad, kol nebus įvykdyta išsami bendros Europos 
prieglobsčio sistemos reforma, solidarumo priemonės, kaip antai, perkėlimo Europos 
Sąjungoje programos, perkėlimas į Europos Sąjungą arba humanitarinis priėmimas, 
išlieka itin svarbūs; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad valstybėms narėms ir toliau 
reikės finansinės paramos priimant, registruojant ir tikrinant prieglobsčio prašymus, taip 
pat grąžinant asmenis ir perkeliant asmenis Europos Sąjungoje; ragina daugiau lėšų 
skirti koordinavimui su tranzito šalimis ir neteisėtos migracijos kilmės šalimis, siekiant 
kontroliuoti ir sustabdyti prekybą žmonėmis ir neteisėtą žmonių gabenimą; yra labai 
susirūpinęs dėl to, kad Viduržemio jūroje ir toliau žūsta žmonės, ir mano, kad paieška ir 
gelbėjimas – tai veiksmai, už kuriuos atsakomybė negali būti palikta tik 
nevalstybiniams subjektams; priduria, kad ES nepriklausančioms trečiosioms šalims 
prie Sąjungos išorės sienų, susiduriančioms su migracijos srautais į ES, taip pat toliau 
reikės finansinės paramos; atkreipia dėmesį į svarbų Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos pajėgų (FRONTEX) vaidmenį šioje srityje ir neseniai padidintus agentūros 
įgaliojimus ir ragina skirti tinkamą finansavimą FRONTEX, kad ji galėtų vykdyti veiklą 
visose jai pagal naujus įgaliojimus numatytos atsakomybės srityse; primygtinai 
pabrėžia, kad veiksmingas išorės sienų valdymas turi atitikti Sąjungos ir tarptautinę 
teisę ir visų pirma turi būti gerbiama teisė į prieglobstį ir negrąžinimo principas, visų 
pirma atsižvelgiant į tai, kad neseniai pareikšti įtarimai dėl galimo dalyvavimo 
priverstinio grąžinimo operacijose; todėl primena, kad reikia įdarbinti pagrindinių teisių 
pareigūnus, kaip numatyta Reglamento (ES) 2019/1896 110 straipsnyje, siekiant 
prisidėti prie pagrindinių teisių skatinimo vykdant Europos integruotą sienų valdymą; 
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pabrėžia, kad didesni biudžeto asignavimai FRONTEX turi būti skiriami kartu 
atitinkamai didinant šios agentūros atskaitomybę bei skaidrumą ir priklauso nuo jos 
pareigos laikytis Sąjungos teisės;

28. atkreipia dėmesį į tai, kad visoms agentūroms, veikiančioms saugumo, teisingumo, 
teisėsaugos, pagrindinių teisių, prieglobsčio, migracijos ir sienų valdymo srityse, reikia 
užtikrinti atitinkamą finansavimą, personalą ir mokymus, kad jos galėtų vykdyti 
išaugusias jų atsakomybei tenkančias užduotis, taip pat atkreipia dėmesį į šių agentūrų 
bendradarbiavimo svarbą, technologinių inovacijų ir prisitaikymo būtinybę ir 
nepaprastai svarbų jų vaidmenį stiprinant valstybių narių bendradarbiavimą ir 
koordinavimą; pabrėžia didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvėje tinkamo įdiegimo ir operacijų valdymo svarbą; 

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;

30. primena, kad teisinės valstybės principo laikymasis yra viena iš pagrindinių išankstinių 
sąlygų, būtinų, kad būtų laikomasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
317 straipsnyje įtvirtintų patikimo finansų valdymo principų; palankiai vertina tai, kad 
2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Reglamentas dėl teisinės valstybės principo, kuriuo 
nustatomas bendras Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimas, ir yra tvirtai 
įsipareigojęs užtikrinti visapusišką, greitą ir tinkamą jo įgyvendinimą; todėl ragina 
gerokai padidinti finansavimą, skirtą šių pagrindinių principų apsaugai užtikrinti; 
pabrėžia gerai aprūpintos ir pakankamai personalo turinčios Europos prokuratūros 
svarbą kovojant su nusikaltimais Sąjungos biudžetui, ir primygtinai pabrėžia, kad ji turi 
būti pajėgi imtis tolesnių veiksmų, kai susikaupia neišnagrinėtų bylų, vykdyti peržiūrą ir 
tirti visus naujus atvejus; 

31. pabrėžia, kad propaguojant Europos vertybes ir kultūras aktyviai prisidedama remiant 
demokratiją, nediskriminavimą ir lyčių lygybę, taip pat kovojant su dezinformacija ir 
melagingomis naujienomis; reiškia susirūpinimą dėl to, kad kai kuriose valstybėse 
narėse pablogėjo padėtis teisinės valstybės, demokratijos ir pagrindinių teisių srityse, ir 
pabrėžia, kad reikia finansinių išteklių siekiant remti spaudos, žiniasklaidos ir meninę 
laisvę Sąjungoje; atkreipia dėmesį į strateginę naujosios Piliečių, lygybės, teisių ir 
vertybių programos svarbą stiprinant demokratiją, lygybę ir teisinę valstybę ES ir 
teikiant paramą smurto dėl lyties aukoms; be to, primena, kad Teisingumo programa 
apima konkretų tikslą remti ir skatinti teisininkų mokymą, siekiant puoselėti bendrą 
teisinės, teisminės ir teisinės valstybės kultūrą; skatina šioms programoms skiriamą 
finansavimą per DFP laikotarpį naudoti tolygiai ir primygtinai ragina visas metines 
lėšas panaudoti minėtiems konkretiems tikslams įgyvendinti; taip pat palankiai vertina 
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Pagrindinių teisių agentūros vykdomą nuolatinę ir visapusišką veiklą, susijusią 
valstybių narių teisės aktais ir praktika minėtose srityse; mano, kad konferencija dėl 
Europos ateities – tai viena iš priemonių, kuria naudojantis galima spręsti daugelį su 
demokratija ir pagrindinėmis teisėmis susijusių iššūkių, ir mano, jog itin svarbu, kad 
kiekviena ES institucija, dalyvaujanti rengiantis būsimai konferencijai ir ją 
administruojant, turėtų pakankamą administracinį biudžetą;

32. primena itin svarbų Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
priemonės (KVTBP) indėlį šalinant pagrindines migracijos ir priverstinio perkėlimo 
priežastis ir skatinant darnų vystymąsi, demokratiją, politines ir ekonomines reformas, 
teisinę valstybę ir žmogaus teises, taip pat remiant rinkimų procesus; taip pat atkreipia 
dėmesį į strateginę plėtros politikos Vakarų Balkanų šalyse svarbą; atsižvelgdamas į tai, 
ragina skirti papildomą finansavimą Vakarų Balkanams ir rytinėms ir pietinėms 
kaimyninėms šalims, taip pat Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų agentūrai Palestinos 
pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA) ir humanitarinei pagalbai; pabrėžia ES 
atsakomybę užtikrinti, kad ji turėtų pakankamai išteklių, kad galėtų reaguoti į 
geopolitinius COVID-19 krizės padarinius, užtikrinti saugią ir stabilią pasaulinę aplinką 
ir parodyti solidarumą su labai nukentėjusiomis trečiosiomis šalimis mobilizuodama ES 
išorės finansavimo priemones, kad padėtų šioms šalims stiprinti jų sveikatos priežiūros 
sistemų pajėgumus ir, be kita ko, pagerinti jų galimybes gauti vakcinų, taip pat 
sušvelninti socialinį ir ekonominį krizės poveikį; pabrėžia, kad svarbu paisyti COVID-
19 vakcinų platinimo sistemos (COVAX), siekiant užtikrinti vienodas galimybes gauti 
vakcinų pažeidžiamiausiose šalyse; taip pat palankiai vertina tai, kad ES kaimyninėms 
šalims ir, visų pirma artimiausioms kaimyninėms šalims, bus teikiama tiesioginė 
parama;

33. primena, jog svarbu užtikrinti pakankamai išsamią ES biudžeto nomenklatūrą, kad 
biudžeto valdymo institucija galėtų veiksmingai atlikti savo sprendimų priėmimo 
vaidmenį ir Parlamentas, visų pirma, galėtų atlikti savo demokratinės priežiūros ir 
tikrinimo funkcijas visų išlaidų kategorijų atveju; todėl primygtinai reikalauja, kad 
biudžeto nomenklatūroje visapusiškai ir kuo greičiau būtų atsižvelgta į susitarimą dėl 
KVTBP reglamento; todėl ragina Komisiją pateikti 2021 m. ES biudžeto taisomojo 
biudžeto projektą, kuriuo būtų įgyvendinamas derybose dėl KVTBP reglamento 
pasiektas susitarimas dėl penkių atskirų finansinių paketų, skirtų geografinėms 
programoms Azijoje, t. y. Artimuosiuose Rytuose, Pietų Azijoje, Vidurinėje Azijoje, 
Šiaurės ir Pietryčių Azijoje bei Ramiojo vandenyno regione, sukuriant atskiras 
atitinkamas biudžeto eilutes; mano, kad toks suderinimas galėtų ir turėtų būti atliktas 
prieš 2022 m. biudžeto procedūrą;

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;

Konkretūs ir kompleksiniai 2022 m. biudžeto klausimai
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35. tikisi, kad ruošiantis priimti 2022 m. biudžetą bus išnaudotas visas DFP paketo 
potencialas, ir ketina atidžiai stebėti, kaip įgyvendinami visi pasiekto susitarimo 
aspektai; primena, kad 2022 m. yra pirmi metai, kai bus taikomi su konkrečiomis 
programomis susiję tikslinimai pagal DFP reglamento 5 straipsnį dėl, be kita ko, ES 
pavyzdinių programų paketų finansavimo pagal naują baudomis pagrįstą mechanizmą;

36. atkreipia dėmesį į didelį vėlavimą įgyvendinant 2014–2020 m. laikotarpio ES 
programas ir naudojant lėšas, visų pirma tas, kurioms taikomas pasidalijamasis 
valdymas; ragina valstybes nares paspartinti šių programų įgyvendinimą, kad nebūtų 
trukdoma laiku pradėti įgyvendinti naujas ES programas pagal 2021–2027 m. DFP, taip 
pat programas, finansuojamas pagal Europos ekonomikos gaivinimo priemonę; yra 
susirūpinęs dėl pavojaus, kad bus vėluojama įgyvendinti naujas DFP programas, nes 
valstybės narės pirmiausia turi laikytis galiojančio labai griežto Ekonomikos gaivinimo 
ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimo grafiko;

37. taip pat apgailestauja dėl vėlyvo 2021–2027 m. DFP priėmimo ir mano, kad šio 
vėlavimo pasekmės bus juntamos visu dabartiniu DFP laikotarpiu; pabrėžia, kad dėl to 
labai vėluojama pradėti visas ES pavyzdines programas, taip pat finansuoti Europos 
žaliąjį kursą ir skaitmeninimo strategiją; todėl tikisi, kad bus dedamos visos pastangos 
siekiant užtikrinti 2022 m. visapusišką visų naujų ES programų vykdymą; ryšium su tuo 
primena Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą pareiškimą dėl reagavimo į COVID-
19 krizės poveikį, paskelbtą bendrose išvadose dėl 2021 m. biudžeto, kuriame 
nurodoma, jog ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas labiausiai krizės paveiktiems 
ekonomikos sektoriams, pvz., turizmo ir MVĮ, taip pat labiausiai krizės paveiktiems 
žmonėms;

38. taip pat tikisi, kad 2022 m. biudžete bus numatytas pakankamas mokėjimų asignavimų 
lygis tiek naujoms programoms, tiek ankstesnėms programoms užbaigti, visų pirma 
atsižvelgiant į didesnį tikėtiną mokėjimų poreikį sanglaudos ir kaimo plėtros srityse, ir 
siekiant užtikrinti, kad Sąjungos biudžetas suteiktų reikiamų ekonominių paskatų; yra 
pasiryžęs užkirsti kelią bet kokioms būsimoms mokėjimų krizėms, tokioms kaip 
ankstesnės DFP pradžioje, ir šiuo tikslu ketina labai atidžiai stebėti neįvykdytų 
įsipareigojimų (RAL) lygį; ragina Komisiją nedelsiant pateikti taisomojo biudžeto 
projektą, jei būtų manoma, kad jis būtinas, siekiant padidinti mokėjimus ir taip 
paspartinti ES programų įgyvendinimą;

39. pabrėžia, kad dėl 2022 m. Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės ES 
biudžetas gerokai padidės ir kad iki tų metų pabaigos pagal skirtingas programas bus 
skirta ne mažiau kaip 60 proc. visų asignavimų; pabrėžia, kad Parlamentas atidžiai 
stebės, kaip apskritai įgyvendinama Europos ekonomikos gaivinimo priemonė ir kad 
ypatingas dėmesys bus skiriamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės tikrinimui; vis dėlto reiškia susirūpinimą dėl vėlavimo pradėti skolinimosi ir 
skolinimo operacijas pagal šią priemonę, nes naujasis Sprendimas dėl nuosavų išteklių, 
kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti šias operacijas, dar nėra įsigaliojęs; todėl pabrėžia, 
kad reikia, jog valstybės narės skubiai ratifikuotų naująjį Sprendimą dėl nuosavų 
išteklių, kad nebūtų trukdoma užtikrinti savalaikį ekonomikos gaivinimą, nes tai 
pakenktų būsimoms kartoms;

40. atkreipia dėmesį į teisiškai privalomą veiksmų gairių dėl naujų nuosavų išteklių 
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nustatymo pagal dabartinę DFP pobūdį, kuris yra įtvirtintas Tarpinstituciniame 
susitarime, ir dar kartą patvirtina savo tvirtą pritarimą šiam procesui; pabrėžia, kad 
2022 m. Sąjungos biudžetas sujungs pirmąjį ir antrąjį šių veiksmų gairių etapus; ragina, 
visų pirma, Tarybą nedelsiant, kai tik Komisija pateiks, pradėti svarstyti pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl naujų nuosavų išteklių, grindžiamų anglies 
dioksido pasienio koregavimo mechanizmu, skaitmeniniu mokesčiu ir ES apyvartinių 
taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS), siekiant iki 2022 m. liepos 1 d. priimti 
sprendimą; be to, tikisi, kad diskusijos dėl finansinių sandorių mokesčio vykdant 
tvirtesnį bendradarbiavimą bus sėkmingai užbaigtos iki 2022 m. pabaigos, ir tai suteiks 
galimybę Komisijai pateikti pasiūlymą dėl naujų nuosavų išteklių; todėl pažymi, jog 
reikia užtikrinti sklandų įgyvendinimą, kad nauji nuosavi ištekliai padengtų bent jau 
išlaidas, susijusias su Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės pagrindinės 
sumos grąžinimu ir palūkanomis;

41. taip pat pabrėžia, kad ES biudžetui ir nacionaliniams biudžetams neigiamą poveikį daro 
mokestinis sukčiavimas, mokesčių vengimas ir mokesčių slėpimas; ragina stiprinti 
koordinavimą mokesčių srityje siekiant apsaugoti ES ir nacionalinius pajamų šaltinius; 

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; 

43. pabrėžia bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų vertę bandant naujas politikos 
iniciatyvas ir dedant pagrindą būsimiems Sąjungos veiksmams; todėl ketina pasiūlyti 
politinius prioritetus atitinkančių bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų paketą; 
ragina Komisiją užtikrinti, kad biudžete patvirtinti bandomieji projektai ir parengiamieji 
veiksmai būtų visapusiškai, laiku ir bendradarbiaujant su Parlamentu įgyvendinami, taip 
pat užtikrinti didesnį jų matomumą siekiant, kad jų poveikis būtų kuo didesnis;

44. ragina Komisiją rengiant 2022 m. biudžeto projektą tinkamai atsižvelgti į šioje 
rezoliucijoje išdėstytus Parlamento politinius ir biudžeto prioritetus; vis dėlto yra 
pasirengęs optimaliai pasinaudoti esamomis lankstumo galimybėmis ir kitomis DFP 
reglamente ir Finansiniame reglamente išdėstytomis nuostatomis, kad 2022 m. biudžete 
būtų padidintos pagrindinių ES programų lėšos ir būtų numatytas tinkamas atsakas į 
neatidėliotinus poreikius, be kita ko, susijusius su COVID-19 sveikatos krize ir 
ekonomikos gaivinimo procesu; atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina laiku pradėti 
taikyti skubios paramos priemonę ir mobilizuoti specialias DFP priemones, pvz., 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, kad, kai reikia, būtų teikiama 
finansinė parama;

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



PE663.167v02-00 16/126 RR\1227120LT.docx

LT

26.2.2021

PRAMONĖS, MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR ENERGETIKOS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Biudžeto komitetui

dėl 2022 m. biudžeto gairių – III skirsnis
(2020/2265(BUI))

Nuomonės referentas: Christian Ehler

PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad 2022 m. turėtų būti spartaus ekonomikos gaivinimo metai siekiant 
socialiniu, ekologiniu ir ekonominiu požiūriais atsparios Europos; mano, kad Sąjungos 
lygmens veiksmais turėtų būti siekiama sušvelninti ekonomikos nuosmukio padarinius; 
atkreipia dėmesį į tai, kad gaivinat ekonomiką reikės skatinti dvejopą pertvarką, todėl 
mano, kad su skaitmeninėmis technologijomis ir energetika susijusių investicijų 
finansavimas yra nepaprastai svarbus ekonomikos gaivinimo procese, tačiau 
atsižvelgtina į du skirtingus, tačiau tarpusavyje susijusius etapus, kaip nurodė 
Parlamentas savo pranešime dėl naujos Europos pramonės strategijos; pabrėžia, kad 
2022 m. Sąjungos biudžeto lėšomis turėtų būti remiamos krizės ištiktos įmonės, 
padedama kurti kokybiškas darbo vietas, remiamas perkvalifikavimas ir kvalifikacijos 
kėlimas, kad būtų pagerintos įsidarbinimo galimybės, ir prisidedama prie energijos 
nepritekliaus mažinimo; pabrėžia, kad svarbu veiksmingai panaudoti priemonės „Next 
Generation EU“ (NGEU) lėšas siekiant įgyvendinti nacionalinius ekonomikos 
gaivinimo planus; primena didžiulę strateginio prognozavimo svarbą;

2. pabrėžia, kad reikia remti mokslinius tyrimus ir inovacijas atsižvelgiant į dabartinę 
pandemiją ir ES žaliuosius ir skaitmeninius užmojus; palankiai vertina tai, kad 
programai „Europos horizontas“, laikantis kompromisinio susitarimo dėl DFP, 
papildomai skirti 4 mlrd. EUR (2018 m. kainomis), įskaitant 1 mlrd. EUR Europos 
mokslinių tyrimų tarybai, gauti iš už konkurencijos pažeidimus sumokėtų baudų, maržų 
ir įsipareigojimų panaikinimo, ir kad papildomi 5 mlrd. EUR (2018 m. kainomis), 
numatyti pagal priemonę „Next Generation EU“; primena, kad šios papildomos 
įsipareigojimų lėšos turėtų būti panaudotos atsižvelgiant į 2020 m. gruodžio 10 d. 
vykusio galutinio trišalio dialogo dėl programos „Europos horizontas“ rezultatus, 
kuriems 2020 m. gruodžio 17 d. pritarė ITRE komitetas, įskaitant trijų ES institucijų 
bendrą pareiškimą dėl programos „Europos horizontas“ nepanaudotų lėšų pakartotinio 
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panaudojimo, ir kad šios įsipareigojimų lėšos turėtų būti naudojamos paisant biudžeto 
tęstinumo principo ir stabilizuojant metinių įsipareigojimų pokytį, ypač atsižvelgiant į 
pirmaisiais metais padidėjusius NGEU įsipareigojimus; mano, jog labai svarbu, kad 
ITRE komitetas aktyviai dalyvautų priimant metinius sprendimus dėl programos 
„Europos horizontas“ biudžeto struktūros, siekiant užtikrinti optimalią naudą Europos 
tyrėjams;

3. ragina visapusiškai pasinaudoti Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalimi ir visas 
lėšas, turimas dėl ankstesnių ES bendrųjų mokslinių tyrimų programų panaikintų 
įsipareigojimų, skirti programai „Europos horizontas“, šias lėšas skiriant papildomai 
prie antrame punkte nurodytų įsipareigojimų lėšų, turint omenyje būsimus poreikius, 
kurių atsiras po 2023 m., įvykdžius įsipareigojimus pagal priemonę 
„NextGenerationEU“;

4. tikisi, kad Komisija visapusiškai laikysis Bendros deklaracijos dėl programai „Europos 
horizontas“ skirtų nepanaudotų lėšų pakartotinio panaudojimo finansuodama tris 
minėtas sritis ir laikysis savo susitarimo teikti finansavimą Europos kultūros paveldo 
bendradarbiavimo erdvei kurti; ragina tęsti finansavimą pagal programą „Europos 
horizontas“ projektams, kurie pagal programą „Horizontas 2020“ sukurti kaip ateities 
besiformuojančių technologijų (ABT) pavyzdinės iniciatyvos, ir įgyvendinti mokslinių 
tyrimų darbotvarkes, parengtas vykdant priemonės parengiamuosius veiksmus, skirtus 
naujos kartos ABT pavyzdinėms iniciatyvoms, atsižvelgiant į konstatuojamąsias dalis, 
išdėstytas 2020 m. gegužės 29 d. pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos 
horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių (COM(2020)0459); 
pažymi, kad taip pat reikėtų skirti pakankamai lėšų tam, kad nauja kultūros ir kūrybos 
sektorių bei pramonės sričių žinių ir inovacijos bendrija galėtų pradėti vykdyti savo 
veiklą 2022 m.;

5. palankiai vertina naują Europos kosmoso programą, kurios bendras biudžetas 2021–
2027 m. laikotarpiu sudaro 14,8 mlrd. EUR; primena, kad kosmosas yra vienas iš 
svarbiausių Sąjungos sektorių, turintis reikšmingą šalutinį poveikį kitiems ekonomikos 
sektoriams, ir kad jis skatina skaitmeninę pertvarką; mano, kad dėl Žemės stebėjimo 
programos Europos kosmoso programai teks ypač svarbus vaidmuo įgyvendinant 
Europos žaliąjį kursą, nes bus gaunama apčiuopiama nauda, pvz., vykdoma aplinkos 
stebėsena;

6. pabrėžia, kad reikia skubiai ir visapusiškai užtikrinti Teisingos pertvarkos fondo veiklą, 
kad būtų remiama teisinga ir socialiai priimtina energetikos ir su klimato kaita susijusi 
pertvarka, nes tai sumažins neigiamą socialinį ir ekonominį poveikį paveiktose 
teritorijose, bendruomenėse ir darbo rinkose, kuriose vyksta pertvarka, ir padės įvairinti 
vietos ekonominę veiklą, visų pirma regionuose, kuriuose vyksta pertvarka ir kurie, 
kalbant apie energijos naudojimą, labai priklauso nuo iškastinio kuro, ypač nuo anglių, 
lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, arba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios 
pramonės; pabrėžia, kad reikia išlaikyti ekonominį konkurencingumą, energetinį 
saugumą ir įperkamumą; pabrėžia, kad vykdant teisingą su klimato kaitą susijusią ir 
energetikos pertvarką nieko negalima palikti nuošalyje ir būtina numatyti priemones, 
padėsiančias panaikinti energijos nepriteklių;
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7. primena 2020 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo 
dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto1; mano, kad nenaudoti nauji 
nuosavi ištekliai yra būtini 2022 m. Sąjungos biudžetui;

8. tikisi, kad lyčių lygybė bus propaguojama įgyvendinant ir stebint visas programas; 
pabrėžia lyčių lygybės svarbą vykdant dvejopą pertvarką, visų pirma, kalbant apie 
moterų dalyvavimą mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse;

9. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti pakankamą finansavimą, kad būtų įgyvendinta dvejopa 
pertvarka siekiant 2030 m. energetikos ir klimato tikslų ir iki 2050 m. pasiektas 
poveikio klimatui neutralumas, kad būtų galima formuoti Europos skaitmeninį 
dešimtmetį; mano, kad skaitmeninė pertvarka taip pat turėtų palengvinti ir paskatinti 
žaliąją pertvarką; todėl atkreipia dėmesį į tai, kad labai svarbu skirti pakankamą 
finansavimą programai „Europos horizontas“, Europos infrastruktūros tinklų priemonei 
(EITP), visų pirma – EITP energetikos ir skaitmeninės ekonomikos sektorių dalims, ES 
kosmoso programai, Skaitmeninės Europos programai, programai „InvestEU“, taip pat 
Teisingos pertvarkos fondai, kurio finansavimas, kai įmanoma, turėtų būti derinamas ir 
vykdomas kartu su papildomu NGEU finansavimu;

10. primena mokslinių tyrimų ir inovacijų svarbą siekiant įveikti itin svarbų uždavinį – 
klimato kaitos problemą ir užtikrinti ES strateginį pirmavimą; pabrėžia, kad reikia 
reformuoti Europos pramonę ir sunkiai prisitaikančius sektorius, kad būtų sukurta tvari, 
švari ir konkurencinga Sąjunga ir pasiekti su klimatu ir energetika susiję tikslai; 
pabrėžia, kad 2022 m. Sąjungos biudžeto lėšomis turėtų būti finansuojami projektai, 
kuriais siekiama užtikrinti saugų ir įperkamą energijos tiekimą Europos piliečiams, 
atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą, pagal Europos žaliąjį kursą nustatytus tikslus ir 
reikšmingos žalos nedarymo principą;

11. pabrėžia Pasirengimo įgyvendinti 55 proc. tikslą priemonių rinkinio svarbą tokiose 
politikos srityse, kaip atsinaujinantieji energijos ištekliai ir energijos vartojimo 
efektyvumas; pabrėžia didžiulę ES žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimo 
svarbą siekiant minėtų politikos tikslų; tikisi, kad 2022 m. biudžetu bus užtikrintas 
reikšmingas ir ankstyvas lėšų ir investicijų mobilizavimas energetikos ir efektyvaus 
išteklių naudojimo priemonėms, įskaitant spartesnę pastatų esminę energetinę 
renovaciją, decentralizuotų atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir ateityje perspektyvios 
infrastruktūros plėtrą, kad būtų išvengta susaistymo poveikio ir neišnaudojamo turto 
problemų;

12. primena tikslą užtikrinti, kad 10 proc. išlaidų sudarytų biologinės įvairovės išlaidos ir 
30 proc. – klimato aspekto integravimo išlaidos, kaip susitarta pagal 2021–2027 m. 
DFP; pakartoja savo raginimą tęsti darbą su klimatu ir biologine įvairove susijusių 
išlaidų stebėjimo metodikos srityje ir taikyti patikimesnę, skaidresnę ir išsamesnę 
metodiką; ragina užtikrinti visapusišką Parlamento dalyvavimą rengiant tokią metodiką 
ir tikisi prasmingų kasmetinių konsultacijų klimato ir biologinės įvairovės tikslų 
klausimu, kaip nustatyta Tarpinstituciniame susitarime;

13. palankiai vertina programą „Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa“ ir ragina 
investuoti į skaitmeninimą ir skaitmeninį junglumą, aiškiai apibrėžti 2030 m. 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0220.
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skaitmeninius tikslus ir spręsti problemas, susijusias su kibernetiniu saugumu, 
sąveikumu, laisvu duomenų judėjimu, sauga, atsakomybe ir dirbtiniu intelektu; 
pabrėžia, kad siekiant suformuoti Europos skaitmeninį dešimtmetį reikia skirti 
pakankamą finansavimą Sąjungos programoms, kuriomis remiama skaitmeninė 
pertvarka; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti investicijų į našiosios kompiuterijos ir 
kvantines technologijas tęstinumą, ir ragina skirti tinkamo lygio finansavimą Europos 
našiosios kompiuterijos bendrajai įmonei (BĮ „EuroHPC“), turint omenyje tai, kad su 
tuo susijusios ekosistemos plėtotei reikės daug lėšų, taip pat toliau įgyvendinti 
Pavyzdinės kvantinių technologijų iniciatyvos užmojus;

14. pabrėžia, kad svarbu stiprinti ES strateginį savarankiškumą ir ES ekonomikos 
atsparumą; ragina stiprinti ES pramonės konkurencingumą ir tvarumą, kad ji taptų 
konkurencinga pasaulinio masto veikėja ir kad būtų pasiekti žaliosios ir skaitmeninės 
pertvarkos, technologinio savarankiškumo, tvaraus ir integracinio augimo, kokybiškų 
darbo vietų kūrimo ir inovacijų tikslai;

15. pabrėžia, kad atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį labai svarbu sukurti ir stiprinti 
labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių paramos mechanizmą; atsižvelgdamas į tai 
ragina užtikrinti pakankamą ir prieinamą finansavimą siekiant paremti MVĮ, labai 
mažas įmones ir startuolius, kurie labai nukentėjo nuo krizės; todėl palankiai vertina tai, 
kad derybose dėl DFP programai „InvestEU“ buvo skirta papildomų lėšų, ir mano, kad 
šis finansavimas turėtų būti sutelktas į ilgalaikes investicijas, siekiant padėti atgaivinti 
ES ekonomiką; pabrėžia, kad reikia sudaryti sąlygas labai mažoms įmonėms ir MVĮ 
visapusiškai pasinaudoti galimybėmis, kurias suteikia Europos žaliasis kursas ir jų pačių 
verslo pertvarka siekiant aplinkosauginio tvarumo ir skaitmeninimo, ir kad reikia vengti 
diskriminuoti įmones, kurios patiria sunkumų ir kurioms reikalinga pagalba 
persitvarkant;

16. mano, jog itin svarbu, kad 2022 m. biudžetas būtų strategiškai naudojamas pramonei 
gaivinti, visų pirma atsižvelgiant į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką; primena, kad 
pramonės konkurencingumas ir klimato politika turėtų vienas kitą papildyti, ir todėl 
pažymi, kad naudojant lėšas novatoriškai ir neutralaus poveikio klimatui 
reindustrializacijai užtikrinti bus padedama kurti darbo vietas Europos Sąjungoje ir 
skatinti ES ekonomikos konkurencingumą; ryšium su tuo atkreipia dėmesį į Europos 
baterijų aljanso sėkmę kuriant konkurencingą, žiedinę, tvarią ir saugią baterijų vertės 
grandinę Europoje; pabrėžia, kad svarbu stiprinti ES strateginį savarankiškumą, ir 
pažymi svarbų tokių programų, kaip Europos gynybos fondas, vaidmenį šioje srityje;

17. pažymi, kad COVID-19 protrūkio poveikis ir pasekmės parodė, kad reikia viešųjų ir 
privačiųjų investicijų į sveikatos srities mokslinius tyrimus; todėl ragina 2022 m. 
biudžete numatyti pakankamą finansavimą vakcinų ir vaistų moksliniams tyrimams ir 
gamybos pajėgumų plėtojimui; pabrėžia, kad svarbu visiems užtikrinti prieigą prie 
saugių, veiksmingų ir įperkamų vakcinų ir vaistų;

18. ragina skirti pakankamai lėšų ir darbuotojų ES agentūroms, visų pirma Europos Sąjungos 
energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER), Europos 
elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai, Europos Sąjungos kibernetinio saugumo 
agentūrai ir naujai Kosmoso programų agentūrai; primena, kad ACER jau daugelį metų 
yra nepakankamai finansuojama ir turi per mažai darbuotojų, o tai kelia pavojų jos 
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veikimui ir gebėjimui vykdyti užduotis, taip pat papildomas užduotis, kurios jai pavestos 
pagal naujausius teisės aktus, įskaitant Švarios energijos dokumentų rinkinį.
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TRANSPORTO IR TURIZMO KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Biudžeto komitetui

dėl 2022 m. biudžeto gairių – III skirsnis
(2020/2265(BUI))

Nuomonės referentė: Isabel García Muñoz

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi ES transporto sektorius yra labai svarbus Sąjungos konkurencingumui, 
ekonominei, vystymosi ir socialinei sanglaudai, jos tvarumui ir visų ES regionų 
teritorinio pasiekiamumo ir susisiekimo užtikrinimui, ypatingą dėmesį skiriant 
periferiniams, kaimo, salų bei atokiausiems regionams ir kitoms geografiniu požiūriu 
nepalankioje padėtyje esančioms vietovėms;

B. kadangi transportas bus itin svarbus siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui; 
kadangi reikia pakankamų tikslinių investicijų, kad būtų daroma pažanga įgyvendinant 
žaliąją pertvarką šiame sektoriuje ir paspartintas perėjimas prie darnaus ir išmanaus 
judumo siekiant žaliojo kurso ir Paryžiaus susitarimo tikslų, taip pat perėjimas prie 
skaitmeninės pertvarkos užtikrinant aukščiausią skaitmeninės infrastruktūros lygį ir 
rezultatus ir užtikrinant, kad būtų sukurti pagrindiniai skaitmeninimo veiksniai;

C. kadangi turizmas yra labai svarbus ES ekonomikos sektorius ir ketvirta pagal dydį ES 
eksporto pramonės šaka, kuri atlieka svarbų vaidmenį ES ekonomikos, 
konkurencingumo ir užimtumo srityse bei skatinant socialinę gerovę;

D. kadangi transporto ir turizmo sektoriai ir jų sukuriamos darbo vietos yra vieni labiausiai 
nukentėjusių nuo dabartinės COVID-19 krizės, visų pirma dėl 2020 m. nustatytų 
judėjimo laisvės apribojimų, kurie turėjo įtakos vidaus rinkos veikimui; kadangi 
transporto ir turizmo sektorių atsigavimas yra svarbus gerai veikiančiai ES vidaus 
rinkai, taip pat susisiekimui, konkurencingumui ir darbo vietų kūrimui ES užtikrinti; 
kadangi paaiškėjo, kad transportas yra nepaprastai svarbus siekiant krizės metu visoje 
ES užtikrinti nuolatinį prekių srautą ir jis atliks svarbiausią vaidmenį paskirstant 
COVID-19 vakciną;

E. kadangi įgyvendinant ES visiškai saugaus eismo vizijos siekį iki 2030 m. mirčių 
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keliuose skaičių sumažinti 50 proc., o iki 2050 m. pasiekti, kad keliuose niekas nežūtų; 
kadangi investicijos į kelių eismo saugumą yra pagrindinis ES strateginio veiksmų 
plano dėl kelių eismo saugumo elementas; kadangi vyrauja didelis žūstančiųjų keliuose 
skaičius, akivaizdu, kad reikia daugiau investicijų, siekiant užtikrinti kelių ir eismo 
dalyvių saugumą;

1. ragina stiprinti veiksmus, būtinus siekiant sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir iki 
2050 m. užtikrinti teisingą perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui; todėl ragina, 
laikantis pagal žaliąjį kursą numatytų reglamentavimo reikalavimų ir Paryžiaus 
susitarimo, skirti pakankamai lėšų pavyzdiniams darnaus ir išmanaus judumo strategijos 
projektams, tikslams ir iniciatyvoms ir visų pirma didinti finansinę paramą išmanaus ir 
darnaus judumo veiksmams, įskaitant tvarių alternatyviųjų degalų gamybos ir diegimo 
apimčių didinimą, kartu diegiant ir įkrovimo punktus, taip pat darnios infrastruktūros 
projektams, įskaitant infrastruktūrą, būtiną oro taršai, susijusiai su transporto veikla, 
stebėti, kartu išlaikant technologinį neutralumą; pabrėžia, kad šia strategija turėtų būti 
prisidedama prie viešojo transporto sistemų patrauklumo, veiksmingumo ir pajėgumų 
gerinimo, taip pat įdiegiant novatoriškas bilietų pardavimo sistemas; pabrėžia, kad 
konsultacijos su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais yra itin svarbios siekiant 
darnaus ir išmanaus judumo strategijoje nustatytų tikslų; palankiai vertina daugiametės 
finansinės programos (DFP) susitarimą dėl paprastesnės, veiksmingesnės ir į rezultatus 
orientuotos nuosavų išteklių sistemos, kurioje atsižvelgiama į ES prioritetus, visų pirma 
į jos aplinkosaugos ir skaitmeninius užmojus;

2. pakartoja, jog žalioji ir skaitmeninė pertvarka turėtų būti teisinga, įtrauki ir 
nediskriminuojanti, siekiant užtikrinti, kad transporto sektoriaus darbuotojai, įmonės ir 
MVĮ galėtų prisitaikyti prie šio perėjimo, bei siekiant remti labiausiai paveiktus 
regionus ir bendruomenes; mano, kad svarbu skirti pakankamai lėšų šiam prisitaikymui, 
skatinant aukštesnius socialinius standartus sektoriuje, taip pat sektoriaus darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimui, perkvalifikavimui ir profesiniam mokymui bei naujų 
kompetencijų ir įgūdžių ugdymui, siekiant suteikti naujų galimybių darbo rinkoje ir 
atitikti jos reikalavimus; pabrėžia, kad taikant šį požiūrį bus didinamas sektoriaus 
patrauklumas ir sprendžiamos darbuotojų senėjimo, moterų užimtumo ir darbo jėgos 
trūkumo problemos;

3. ragina ES transporto ir turizmo sektoriams skirti plataus užmojo biudžetą; mano, kad 
pagal 2021–2027 m. DFP numatytas Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) 
finansavimas yra per mažas – jo nepakanka sektoriaus poreikiams patenkinti ir 
kylantiems sunkumams įveikti; pabrėžia, kad EITP yra pagrindinė infrastruktūros 
plėtros finansavimo priemonė, teikianti didžiausią ES pridėtinę vertę ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ir sujungiamumo, visų pirma kiek tai susiję su 
tarpvalstybinėmis jungtimis ir trūkstamomis jungtimis, ir žaliojo kurso bei skaitmeninių 
tikslų įgyvendinimo požiūriu, kartu skatinant konkurencingumą; pakartoja, kad EITP 
atlieka itin svarbų vaidmenį skatinant didelio efektyvumo transeuropinio transporto 
tinklo (TEN-T), kuris būtų tvarus, saugus, daugiarūšis, sąveikus ir sujungtas transporto, 
energetikos ir paslaugų infrastruktūros srityse, sukūrimą ir užbaigimą laiku; pakartoja, 
kad tinkamas transporto projektų finansavimas padės skatinti sektoriaus atsigavimą ir 
paspartinti jo perėjimą prie tvaraus ir pažangaus judumo;

4. apgailestaudamas atkreipia dėmesį į tai, kad 2021 m. gerokai sumažintas Sanglaudos 
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fondo transportui skirtas įnašas į EITP; ragina atsižvelgti į esminį Sąjungos transporto 
politikos ir investicijų vaidmenį skatinant teritorinę, socialinę ir ekonominę sanglaudą 
Sąjungoje, visų pirma užbaigiant kurti TEN-T pagrindinį ir visuotinį tinklus, ir 2022 m. 
biudžete vėl numatyti 2020 m. lygį atitinkantį finansavimą; todėl prašo, kad TEN-T 
finansavimas būtų išsaugotas sanglaudos politikos pagrindu, įskaitant regioninio bei 
vietos lygmens antrinių jungčių plėtojimui ir modernizavimui skirtos paramos 
komponentą; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad būtina stiprinti investicijas į periferinių ir 
atokiausių regionų sujungiamumą;

5. apgailestauja dėl sumažinto programos „InvestEU“ finansavimo, palyginti su 
finansavimu, kurio reikalavo Parlamentas, atsižvelgdamas į programos vaidmenį 
skatinant tvarią ir saugią infrastruktūrą; taip pat apgailestauja dėl vėliau smarkiai 
sumažinto programos „InvestEU“ metinio biudžeto finansavimo, kuris 2021 m. yra 
daugiau kaip 40 proc. (įsipareigojimų asignavimai) mažesnis negu 2020 m; tačiau 
palankiai vertina tai, kad buvo įtraukta tvarios infrastruktūros politikos linija, kuria 
suteikiamos galimybės investuoti į tvarią ir saugią transporto infrastruktūrą, judumo 
sprendimus ir įrangą bei diegti novatoriškas technologijas; ragina, kad investuojant į 
transporto sektorių, ypač kai investuojama naudojant Sąjungos biudžeto finansavimą, 
būtų deramai apsvarstomi jo aiškiai apibrėžti aplinkos apsaugos prioritetai;

6. pakartoja, kad reikia skatinti teisingą pertvarką, kartu siekiant pažangos tvaraus, 
išmanaus ir atsparaus judumo, kuris būtų įperkamas ir prieinamas visuose regionuose 
visiems keleiviams; pabrėžia esminį paskolų viešajam sektoriui priemonės, susijusios su 
Teisingos pertvarkos mechanizmu, vaidmenį siekiant kompensuoti energetinės 
pertvarkos sąnaudas, investuojant į tvarią transporto ir turizmo infrastruktūrą tuose 
regionuose, kuriuos pertvarkos iššūkiai veikia labiausiai, kaip antai kaimo ir retai 
apgyvendintos vietovės, nepalankioje padėtyje esančios vietovės ir aplinkosaugos 
požiūriu pažeidžiamos teritorijos, ir visiems keleiviams, įskaitant neįgaliuosius ir riboto 
judumo asmenis;

7. palankiai vertina Komisijos ketinimą skatinti novatoriškų ir tvarių transporto 
technologijų įdiegimą ir jų mokslinius tyrimus, siekiant prisidėti prie tvaraus judumo 
paslaugų; pažymi ES mokslinių tyrimų programas, kaip antai EITP, Sanglaudos fondas, 
Europos regioninės plėtros fondas ir programa „InvestEU“, kurios bus nepaprastai 
svarbios diegiant šias technologijas;

8. ragina įvertinti galimą konkretaus fondo, skirto atokiausių regionų transporto tinklams –
POSEI transporto fondo – poveikį, palyginti su dabartiniu finansavimo modeliu;

9. mano, kad geresnė tinklo priežiūra prisideda prie jo veiksmingumo ir nenutrūkstamo 
tęstinumo, didina TEN-T infrastruktūros tvarumą, veiklos efektyvumą, taigi, ir 
atsparumą, kartu stiprindama kelių eismo saugumą, ypač daug dėmesio skiriant 
pažeidžiamiems eismo dalyviams, kaip antai pėstieji, dviratininkai, motociklininkai, 
mopedų vairuotojai ir besinaudojantieji kitomis transporto priemonėmis, priskiriamomis 
mikromobilumo kategorijai; ypač atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu spręsti su esama 
didelės rizikos infrastruktūra susijusius klausimus ir ją modernizuoti, ypač senstančius ir 
neišvystus tinklo segmentus; ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas 
investicijoms ir skatinti jas į tinklo priežiūrą ir įgyvendinti pagrindinio tinklo priežiūros 
stebėsenos planą Europos lygmeniu, kad būtų užtikrintas sklandus susisiekimas tarp 
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visų ES teritorijų; ragina Komisiją pirmenybę teikti tiems regionams, kuriuose kyla 
ypač daug sunkumų su tinklo priežiūra, o atitinkamoms institucijoms teikti patariamąją, 
techninę ir finansinę paramą;

10. apgailestauja dėl to, kad kariniam mobilumui pagal transporto ramstį skirtas 
finansavimas, palyginti su tuo, kuris buvo numatytas pradiniame 2018 m. kovo mėn. 
veiksmų plane, buvo drastiškai sumažintas 75 proc. ir todėl gerokai apribotas šio naujo 
politikos tikslo plataus užmojo siekis pritaikyti TEN-T tinklų dalis dvejopam transporto 
infrastruktūros naudojimui siekiant pagerinti tiek civilinį, tiek karinį mobilumą;

11. pakartoja, kad reikia apsvarstyti būdus, kaip skatinti tvarias transporto rūšis, įskaitant 
biudžeto paskatas, atsižvelgiant į iniciatyvos Europos geležinkelių metai (2021 m.) 
pavyzdį; atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją užtikrinti 2021 m., kaip Europos 
geležinkelių metų, tęstinumą ir toliau skatinti patogių Europos naktinių traukinių, kaip 
galimos ir tvarios trumpalaikių skrydžių ir ilgų atstumų kelionių automobiliais 
alternatyvos, atgaivinimo idėją, kartu užtikrinant sąžiningą visų transporto rūšių 
konkurenciją, taip pat ir tarp viešųjų ir privačiųjų veiklos vykdytojų; primena 
Parlamento pasiūlymą 2022 m. paskelbti Europos žalesnių miestų metais, nes tai galėtų 
būti proga skatinti tvarų ir pažangų judumą mieste;

12. pakartoja neatidėliotiną ir ne kartą išsakytą Parlamento raginimą Europos lygmeniu 
sukurti specialią tvaraus turizmo programą ir sukurti specialią biudžeto eilutę, kurioje 
būtų numatyta šiam sektoriui skirta suma; pabrėžia, kad tai padėtų šiam glaudžiai su 
transportu susijusiam sektoriui atsigauti po COVID-19 krizės ir būtų pirmas žingsnis 
gerinant ES turizmo politiką, naudingą siekiant Sąjungos ekonomikos, 
konkurencingumo, užimtumo, socialinio vystymosi ir aplinkosaugos tikslų, bei 
paskatintų padidinti šiame sektoriuje sukuriamų lokalių, kokybiškų ir nuolatinių darbo 
vietų skaičių; šiuo požiūriu palankiai vertina tai, kad Europos Audito Rūmai pradėjo 
auditą, kad įvertintų turizmo projektus, kuriuos 2007–2013 m. laikotarpiu 
6,4 mlrd. EUR ir 2014–2020 m. laikotarpiu 4 mlrd. EUR suma bendrai finansavo 
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas;

13. ragina finansavimą Europos transporto srities agentūroms ir bendrosioms įmonėms 
skirti pagal joms tenkantį atsakomybės lygmenį ir įvertinant tai, kad joms tenka svarbus 
vaidmuo vykdant perėjimą prie mažesnės transporto rūšių priklausomybės nuo 
iškastinio kuro; ypač apgailestauja dėl to, kad labai sumažintas ES geležinkelių 
agentūros (ESGA) biudžetas, ir primena jos, taip pat ir bendrosios įmonės „Shift2Rail“, 
svarbą siekiant ilgalaikio perėjimo nuo kelių prie geležinkelių transporto ir pažangos 
kuriant bendrą Europos geležinkelių erdvę; atsižvelgdamas į tai, prašo, kad ESGA 
2022 m. biudžetas būtų padidintas bent iki 2020 m. lygio; taip pat primena, kad su 
„Boeing 737 Max“ susiję tyrimai lėmė didelį ES aviacijos saugos agentūros (EASA) 
darbo krūvį ir kad Agentūra kartu su bendrąją įmone „Švarus dangus 2“ ir bendra įmone 
SESAR atlieka svarbų vaidmenį mažinant išmetamą CO2 kiekį, tenkantį vienam 
keleiviui; taip pat pripažįsta svarbų EASA indėlį, glaudžiai bendradarbiaujant su 
Komisija, susijusį su tiesioginiu ir ilgalaikiu „Brexit’o“ poveikiu aviacijos srityje, taip 
pat jos indėlį siekiant saugaus ir sveiko grįžimo į aviacijos veiklą sudarant COVID-19 
aviacijos sveikatos saugos protokolą; pabrėžia, kad Europos jūrų saugumo agentūra 
(EMSA) galėtų atlikti svarbų vaidmenį padėdama valstybėms narėms mažinti su laivyba 
susijusią riziką aplinkai ir gerinti jūrų sektoriaus tvarumą, jeigu Agentūrai būtų skirta 
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daugiau išteklių;

14. pakartoja, kad EASA, klasifikuojama kaip Europos strateginių investicijų agentūra, 
2018 m. gavo svarbių naujų esminių užduočių, susijusių su kibernetiniu saugumu 
aviacijos, bepiločių orlaivių ir oro judumo mieste, aplinkos apsaugos, mokslinių tyrimų 
ir plėtros bei tarptautinio bendradarbiavimo srityse; todėl ragina skirti Agentūrai 
tinkamą biudžetą, kad ji turėtų reikiamų išteklių savo užduotims vykdyti; pabrėžia 
Agentūros vaidmenį vykdant Žaliąjį kursą siekiant pagerinti aviacijos poveikį aplinkai, 
be kita ko, kuriant naujus CO2 standartus, stebint sukčiavimo aplinkosaugos srityje 
prevenciją, plėtojant ekologinio ženklo programos ir „LifeCycle“ projekto koncepciją, 
remiant tvarių degalų naudojimą ir ekologišką orlaivių parkų atnaujinimą;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos partnerystės galėtų reikšmingai prisidėti skatinant 
inovacijas ir mokslinius tyrimus, taip pat didinant transporto sektoriaus veiklos 
efektyvumą ir saugumą, kartu skatinant transporto išmetamų teršalų mažinimą 
naudojantis technologine pažanga, vadovaujantis mokslu grindžiamu požiūriu ir 
taisyklėmis; atkreipia dėmesį į tai, kad programai „Europos horizontas“ numatytos 
partnerystės, kaip antai „Batteries“, „2Zero“ ir „Clean Hydrogen“, galėtų atlikti svarbų 
vaidmenį skatinant partnerystes su ES valstybėmis narėmis, privačiuoju sektoriumi ir 
visais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais ir galėtų prisidėti prie novatoriškų 
transporto priemonių technologijų tiekimo ir būtinos visapusiškos politikos, kuria visoje 
ES būtų skatinama netaršių ir mažai taršių transporto priemonių paklausa, kūrimo; todėl 
ragina mokslinių tyrimų programai „Europos horizontas“ skirti daugiau finansinių 
išteklių;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos investicijų bankas (EIB) peržiūrėdamas savo 
skolinimo politiką turėtų sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kad būtų didinamas 
atsparumas ir spartinamas tvarių ir išmanių technologijų diegimas visose transporto 
rūšyse, vadovaujantis darnaus ir išmanaus judumo strategija; be to, atkreipia dėmesį į 
tai, kad peržiūrėjus skolinimo politiką, būtų labiau skatinamos viešosios ir privačiosios 
investicijos į tvaresnes daugiarūšio transporto rūšis, pvz., geležinkelius, taip pat į 
aviacijos orlaivių bei vandens transporto laivyno atnaujinimą; palankiai vertina EIB 
ketinimą kartu su valdžios institucijomis remti plataus užmojo investicijų programas, 
kuriomis skatinamas tvarus judumas vietos ir regiono lygmeniu, pavyzdžiui, tvaraus 
judumo mieste planus ir viešojo transporto projektus;

17. palankiai vertina svarbų naujos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės ir susijusių nacionalinių planų indėlį švelninant COVID-19 sukeltą socialinį 
ir ekonominį poveikį, skatinant transporto ir turizmo sektorių atsigavimą ir spartinant 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarką; pabrėžia, kad įgyvendinant nacionalinius ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, didžiausią dėmesį reikėtų skirti tokioms 
politikos sritims kaip žalioji pertvarka, skaitmeninė transformacija, ekonominė 
sanglauda, konkurencingumas ir socialinė ir ekonominė sanglauda; atkreipia dėmesį į 
šių sričių potencialą atgaivinant transporto ir turizmo sektorius ir siūlo, kad Priemonė 
būtų naudojama, inter alia, jų atsparumui didinti, kad ateityje būtų padidintas 
pasirengimas panašaus masto krizėms valdyti; ypač pritaria įkrovimo infrastruktūros 
finansavimui, siekiant iki 2025 m. įrengti 500 000 vandenilio įkrovimo prieigų, o iki 
2030 m. – vieną milijoną;
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18. pabrėžia ES finansavimo transporto sektoriuje skaidrumo svarbą; primena, kad viešųjų 
investicijų į infrastruktūrą atvejais itin dažnai susiduriama su sukčiavimu; pabrėžia, kaip 
svarbu užtikrinti skaidrų ir rungtyniavimu grindžiamą konkurso procesą ES 
finansuojamų didelio masto transporto infrastruktūros projektų atvejais.



RR\1227120LT.docx 29/126 PE663.167v02-00

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data 25.2.2021

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

41
3
5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Massimo Casanova, 
Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Andor Deli, Karima Delli, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe 
Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García 
Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie 
Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, 
Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique 
Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera 
Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Clare Daly, Carlo Fidanza, Marianne Vind



PE663.167v02-00 30/126 RR\1227120LT.docx

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

41 +
ECR Carlo Fidanza, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît 
Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven 
Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana 
Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

The Left Elena Kountoura

Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

3 -
ECR Peter Lundgren

The Left Clare Daly, João Ferreira

5 0
ID Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė



RR\1227120LT.docx 31/126 PE663.167v02-00

LT

5.3.2021

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Biudžeto komitetui

dėl 2022 m. biudžeto gairių – III skirsnis
(2020/2265(BUI))

Nuomonės referentė: Pina Picierno

PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad tiek žemės ūkis, tiek kaimo plėtra atlieka svarbų vaidmenį 
siekiant įgyvendinti Sąjungos tikslus aprūpinimo maistu, tvaraus ekonomikos augimo, 
socialinės įtraukties, teritorinės ir aplinkosauginės pusiausvyros, gyvūnų gerovės, 
biologinės įvairovės išsaugojimo ir kovos su klimato kaita srityse, visapusiškai laikantis 
Europos žaliojo kurso, 2030 m. ES biologinės įvairovės strategijos ir strategijos „Nuo 
ūkio iki stalo“;

2. pabrėžia, kad būsima bendra žemės ūkio politika (BŽŪP), atsižvelgiant į jos didelę 
klimato ir biologinės įvairovės tikslams skiriamo biudžeto dalį ir svarbą jiems, atliks 
esminį vaidmenį siekiant plataus užmojo Europos žaliojo kurso, Biologinės įvairovės 
strategijos ir strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
reikia užtikrinti pakankamą finansavimą, kaip greitą ir veiksmingą atsaką į naujus 
reikalavimus, kuriuos žemės ūkio sektorius turi vykdyti įgyvendinant šiuos tikslus, taip 
pat ir struktūroms, kurias valstybės narės laiko strateginėmis viešojo intereso 
struktūromis žemės ūkio maisto produktų sektoriuje; 

3. ragina Komisiją išnagrinėti, kokiu mastu dabartinis pasiūlymas dėl BŽŪP reformos 
padeda siekti šių tikslų; ragina valstybes nares skatinti įgyvendinti tuos kaimo plėtros 
veiksmus, kuriais siekiama padėti ūkininkams įvykdyti ekologinę pertvarką ir laikytis 
Europos žaliojo kurso tikslų; mano, kad veiksminga apsauga nuo neteisėto su Sąjungos 
standartais nesuderinamo importo padės apsaugoti vartotojų sveikatą ir ūkininkų 
pajamas Sąjungoje;

4. pasisako už žemės ūkio biudžeto stabilumą; todėl prieštarauja bet kokiam žemės ūkiui 
skirtų lėšų mažinimui 2022 m. biudžete, ypač atsižvelgiant į tai, kad pastaraisiais metais 
žemės ūkio sektorius susiduria su didelėmis krizėmis ir kainų svyravimais, sukeltais, be 
kita ko, ir COVID-19 krizės; 



PE663.167v02-00 32/126 RR\1227120LT.docx

LT

5. pabrėžia, kad žemės ūkis atlieka pagrindinį vaidmenį teikiant maisto produktus per 
sveikatos krizę ir kad daugeliui žemės ūkio sektorių labai didelį poveikį padarė dėl 
pandemijos nustatyti apribojimai; ragina parengti planą, pagal kurį būtų remiamas 
žemės ūkio sektorius kovojant su pandemijos padariniais, ir numatyti tam skirtą 
biudžetą; pabrėžia, kad svarbu panaudoti ES atkūrimo plane numatytas lėšas siekiant 
sumažinti sunkumus, su kuriais susiduria kai kurie žemės ūkio ir gyvulininkystės 
sektoriai dėl pandemijos laikotarpio trukmės ir prekybos viešbučiuose, restoranuose ir 
kavinėse sektoriaus uždarymo įtakos daugeliui gamybos sričių;

6. reiškia susirūpinimą dėl to, kad JAV administracija Europos produktams ir toliau taiko 
baudžiamojo pobūdžio mokesčius; mano, jog nepriimtina, kad žemės ūkio maisto 
produktų sektoriui tenka prisiimti didelę dalį dėl bendrovių „Airbus“ ir „Boeing“ 
prekybos ginčo, kuris kilo visiškai nesusijusiame sektoriuje, atsiradusių išlaidų; ypač 
atkreipia dėmesį į sausio mėn. 12 d. įsigaliojusius JAV muitų tarifus vynui ir 
spiritiniams gėrimams, kurie dar labiau pakenks daugelio gamintojų, kurie jau dabar 
susiduria su sunkumais siekdami įveikti pradines sankcijas ir COVID-19 krizę, 
stabilumui; pabrėžia, kad daugelio visų susijusių sektorių ūkininkų patirti nuostoliai 
viršija tiesioginį poveikį pardavimo maržoms, nes atsakomosios priemonės taip pat turi 
šalutinį poveikį, dėl kurio didelės vertės ES vynus pakeičia kitos kilmės produktai; 
primygtinai ragina Komisiją sukurti kompensacijų fondą visiems nuo JAV sankcijų 
nukentėjusiems ūkininkams, kol ieškomas diplomatinis sprendimas, pagal kurį žemės 
ūkio sektoriai nebūtų įtraukti į bylinėjimosi procedūras; šiuo tikslu primygtinai ragina 
Komisiją derėtis su naująja JAV administracija dėl moratoriumo;

7. pritaria tam, kad po 2021 m. spalio 15 d. būtų pratęstos išskirtinės vyno sektoriui skirtos 
priemonės, skirtos padėti ūkininkams įveikti COVID-19 krizę, atsižvelgiant į padėties 
rinkoje blogėjimą dėl užsitęsusio izoliavimo ir krizės ekonominius padarinius, kurie gali 
labai pakeisti vartotojų tendencijas; pabrėžia, kad vyno sektorius susiduria su dideliu 
dvejopu pandemijos ir JAV sankcijų, nustatytų atsižvelgiant į bendrovių „Airbus“ ir 
„Boeing“ ginčą, poveikiu;

8. ragina Komisiją tinkamai skirti kaimo finansavimą pagal žemės ūkio ir sanglaudos 
politiką, atsižvelgiant į abiejų šių politikos sričių tikslus, nustatytus Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 39 ir 174 straipsniuose, siekiant apriboti tiesiogiai su žemės 
ūkiu nesusijusių investicijų finansavimą BŽŪP lėšomis;

9. pabrėžia, kad daugiau kaip 31 proc. Sąjungos ūkių valdo vyresni nei 65 metų ūkininkai, 
o jaunieji ūkininkai sudaro tik 6 proc. Sąjungos ūkininkų bendruomenės; atkreipia 
dėmesį į gyventojų skaičiaus mažėjimo ir gyventojų senėjimo kaimo vietovėse 
reiškinius ir pabrėžia, kad vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu reikia įgyvendinti 
tinkamai finansuojamas kovos su jais priemones; primygtinai ragina valstybes nares 
atsižvelgti į šiuo metu vieną didžiausių Europos žemės ūkio ir aplinkos išlikimo 
problemų – nepakankamą kartų kaitą ūkininkavimo sektoriuje – ir 2022 m. stiprinti 
jaunųjų ūkininkų ir galimų naujų rinkos dalyvių rėmimo priemones bei sukurti tokias 
papildomas priemones kaip palankesnių sąlygų lengvatiniams kreditams gauti 
sudarymas ir ekspertų konsultacijos, taip pat didinti į ateitį orientuotas investicijas, 
pavyzdžiui, į skaitmeninimą bei robotikos taikomąsias programas; pabrėžia, kad būtina 
sudaryti palankesnes sąlygas naudotis žeme ir paveldėti ūkį, nes tai yra pagrindinė 
išankstinė sąlyga, kad jaunieji ir nauji ūkininkai galėtų patekti į šį sektorių;
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10. ragina Komisiją atsižvelgti į padidėjusius finansinius poreikius, susijusius su strategijos 
„Nuo ūkio iki stalo“ tikslų įgyvendinimu (ypač pesticidų mažinimo, ekologinio 
ūkininkavimo plėtros, antimikrobinių medžiagų kiekio mažinimo ir gyvūnų gerovės 
gerinimo srityse), ir pasiūlyti atitinkamai padidinti biudžetą;

11. primygtinai reikalauja, kad bet kokios Sąjungos biudžeto pajamos, gaunamos iš bet 
kokių asignuotųjų pajamų arba iš dėl pažeidimų žemės ūkio sektoriuje ankstesniais 
metais susigrąžintų lėšų, liktų įtrauktos į 3 išlaidų kategoriją;

12. atkreipia dėmesį į padidintus asignavimus, skirtus kovai su gyvūnų ligomis ir augalų 
kenkėjais, ir pabrėžia, kad reikia įgyvendinti Komisijos koordinuojamus gyvūnų ligų ir 
augalų kenkėjų prevencijos, kontrolės ir naikinimo veiksmų planus atsižvelgiant į didelę 
riziką ir dažnesnius protrūkius Sąjungoje; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad naujos 
fitosanitarinės grėsmės gali trukdyti arba užkirsti kelią siekti Sąjungos pesticidų 
mažinimo strategijos tikslų; tuo tarpu ragina toliau stiprinti Sąjungos importo režimą, 
laikantis Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos nuostatų; 

13. ragina numatyti tikslinį finansavimą ne tik agroekologinių kenkėjų valdymo metodų 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, bet ir nustatymui; tačiau pakartoja, kad sienų 
kontrolė išlieka netinkama siekiant kovoti su invazinių rūšių ir kenksmingųjų 
organizmų, kurie ypač kenkia citrusinių vaisių sektoriui, įvežimu; 

14. teigiamai vertina didesnę paramą moksliniams tyrimams ir inovacijoms, kurių tikslas – 
saugių ir aukštos kokybės maisto produktų tiekimas, ypač platesniu strategijos „Nuo 
ūkio iki stalo“ mastu; pabrėžia, jog būtina, kad moksliniams tyrimams žemės ūkio 
maisto produktų sektoriuje numatytos lėšos, ypač iš naujosios programos „Europos 
Horizontas“ biudžeto ir pagal Europos inovacijų partnerystes, taip pat visos ir toliau 
būtų skiriamos ūkininkams ir gyvulių augintojams siekiant didinti konkurencingumą bei 
skatinti inovacijas ir pažangius sprendimus žemės ūkio ir kaimo plėtros sektoriuose; 
pabrėžia, kad reikia sudaryti palankesnes sąlygas naudotis moderniausiomis žemės ūkio 
technologijomis siekiant padidinti žemės ūkio gamybos veiksmingumą ir tvarumą bei 
paskatinti jaunimą investuoti į pažangų žemės ūkį; 

15. pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatai pasiektų ūkius; 
tuo tarpu atkreipia dėmesį į tai, kad valstybių narių dalyvavimas bendrosiose mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programose yra netolygus, o tai kenkia ES 15 nepriklausančioms 
šalims; mano, kad dėl to programos „Europos horizontas“ projektai turėtų atspindėti 
visų šalių ir regionų prioritetus;

16. pabrėžia, kad reikia toliau racionalizuoti paramos teikimą siekiant jį supaprastinti ir 
sumažinti didžiulę administracinę naštą, tenkančią nacionalinėms administracijoms ir 
pagalbos gavėjams, ypač pereinamuoju etapu prieš pradedant taikyti naująją BŽŪP;

17. pabrėžia bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų, skirtų inovacijoms žemės ūkio 
ir kaimo plėtros sektoriuose, svarbą; prašo toliau remti vykdomus ir naujus 
bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus; ypač pabrėžia skaitmeninimo 
poreikį kaimuose siekiant padidinti gamybos pelningumą ir pagerinti gyvenimo kokybę 
bei paskatinti vietos užimtumą bei plėtrą;

18. pabrėžia, kad pagal ilgalaikę Sąjungos kaimo vietovių viziją būtina, veiksmingiau 
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koordinuojant politiką ir skirstant lėšas, atsižvelgti į demografinius aspektus ir didėjantį 
kaimo aplinkos gyventojų skaičiaus mažėjimą;

19. dar kartą išreiškia abejonę dėl dabartinio krizės rezervo ir finansinės drausmės 
mechanizmo naudos, nes, nepaisant prašymų suteikti paramą per COVID-19 pandemiją, 
jie vis dar nenaudojami ir, atsižvelgiant į 2022 m. biudžetą, jie ir vėl bus vien 
biurokratinė našta; todėl pakartoja savo poziciją, kad reikia sukurti daugiamečio 
pobūdžio rezervą, atsietą nuo tiesioginių išmokų;

20. palankiai vertina ekonomikos gaivinimui numatytas lėšas, kurios skiriamos žemės ūkio 
maisto produktų ūkio subjektų pastangoms prisitaikyti prie klimato kaitos ir aprūpinti 
Europos vartotojus tvariais ir vietos produktais remti; pabrėžia, kad ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas kokybiškiems žemės ūkio maisto produktams, kuriuos labiausiai 
paveikė COVID-19 krizė;

21. pabrėžia, kad, nepaisant to, jog 2022 m. BŽŪP bus įgyvendinama pagal 2014–2020 m. 
taisykles, priemones reikia įgyvendinti taip, kad būtų pasiekta daugiau teigiamų pokyčių 
ir užtikrinta tvari pertvarka, kuri būtų palanki ūkininkams, aplinkai, klimatui ir 
apsirūpinimo maistu saugumui;

22. ragina Komisiją neskirti skatinamųjų lėšų vien konkretiems gamybos modeliams ir 
toliau didinti informuotumą apie Viduržemio jūros regiono mitybos maisto produktus, 
taip pat apie kokybiškus didelę pridėtinę vertę bei geografines nuorodas ir kilmės vietos 
nuorodas turinčius produktus ir skatinti jų vartojimą;

23. primena, kad apsirūpinimo maistu saugumas ir maisto tiekimo grandinės tvarumas, taip 
pat 2030 m. klimato ir aplinkos apsaugos tikslai yra prioritetiniai ir jiems reikia 
investicijų bei paramos ūkininkams ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) kaimo 
vietovėse; todėl pabrėžia, kad 2022 m. būtina iš esmės padidinti Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir skubiai išmokėti priemonės „Next Generation EU“ 
lėšas, atsižvelgiant į Sąjungos su tuo susijusius įsipareigojimus;

24. pabrėžia, kad svarbu visapusiškai išnaudoti iškastinio kuro pakeitimo kitais ištekliais ir 
atsinaujinančiąją bioekonomiką siekiant Europos žaliojo kurso tikslų ir kuriant 
efektyvaus išteklių naudojimo žiedinę ekonomiką; todėl primena, kad svarbu didinti 
paramą moksliniams tyrimams ir inovacijoms pasitelkiant Europos regioninės plėtros 
fondą (ERPF) ir programos „Europos horizontas“ biudžetą, kaip nustatyta Komisijos 
bioekonomikos strategijoje;

25. primygtinai ragina valstybes nares priimti sprendimą dėl naujų nuosavų biudžeto 
išteklių siekiant paspartinti ES iniciatyvos „Next Generation EU“ įgyvendinimą; tuo 
tarpu kol nepriimtas oficialus sprendimas ragina Komisiją leisti valstybėms narėms 
pradėti įgyvendinti savo pagal kaimo plėtros programas parengtus ekonomikos 
gaivinimo planus;

26. tikisi, kad 2022 m. biudžetas padės geriau informuoti apie gyvulininkystės naudą 
Europoje, ypač ekstensyviąją gyvulininkystę, ir apie jos indėlį į aplinką, biologinę 
įvairovę ir kaimo vietovių tvarumą;

27. pabrėžia, jog yra didelis poreikis pakoreguoti BŽŪP sektorių programas, kad būtų 
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galima įveikti rinkos krizes tam tikruose pagrindiniuose Sąjungos žemės ūkio 
sektoriuose ir kaimo vietovėse, kurias neigiamai paveikė COVID-19 krizė; pabrėžia, 
kad 2022 m. reikėtų toliau taikyti kai kurias COVID-19 krizės priemones, kad būtų 
remiami žemės ūkio sektoriai, daugiausia dėmesio skiriant tiekimo grandinių 
įvairinimui ir trumpinimui;

28. reiškia savo pasitenkinimą kaimo plėtros asignavimų panaudojimo tempu pagal 2014–
2020 m. programas ir ragina tas valstybes nares, kurios visiškai neišnaudojo savo 2014–
2020 m. finansinių paketų, tęsti šią tendenciją BŽŪP pereinamuoju laikotarpiu;

29. atkreipia dėmesį į smulkių kaimo vietovių ūkių, ekologinių ūkių ir jaunųjų ūkininkų, 
kuriems reikia ypatingo dėmesio ir didesnių finansinių išteklių, svarbą;

30. mano, kad žemės ūkio maisto produktų sektorius turėtų būti įtrauktas į naujojo 
prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo paramos gavėjų sąrašą, nes jam didžiausią poveikį 
daro neigiamos Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos pasekmės ir jis susiduria su 
esminiu dėl sienų kontrolės patiriamų administracinių išlaidų padidėjimu, dėl kurio 
blogiausioje padėtyje atsidūrė MVĮ;

31. nurodo, kad būtina priešintis kitų prekybos susitarimų ir trečiųjų šalių nustatytų muitų 
tarifų priemonių neigiamam poveikiui, ir ragina numatyti reikiamų biudžeto išteklių 
paveiktuose sektoriuose taikytinoms rinkos priemonėms finansuoti; reikalauja, kad iš 
Sąjungos nepriklausančių šalių importuojamiems žemės ūkio produktams taikomi 
standartai būtų lygiaverčiai Sąjungos standartams;

32. primena, kad be teisėkūros standartų gerinimo naudinga užtikrinti geresnį ženklinimą ir 
švietimą siekiant padėti ES piliečiams pakeisti savo vartojimo įpročius bei rinktis 
tvaresnius ir vietoje pagamintus žemės ūkio produktus; rekomenduoja viešųjų pirkimų 
taisyklėse atspindėti susirūpinimą keliančius klausimus dėl sveikų maisto produktų, 
mitybos, ekologinės gamybos ir gyvūnų gerovės;

33. dar kartą patvirtina Sąjungos vaisių, daržovių ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose 
programos svarbą siekiant padėti vaikams sveikai maitintis; ragina valstybes nares 
visapusiškai panaudoti joms skirtas lėšas ir teikti pirmenybę tvariai, vietos ir aukštos 
kokybės produkcijai;

34. ragina Sąjungos programose daugiausia dėmesio skirti projektams, kuriuos 
įgyvendinant žemės ūkyje išsaugomos esamos darbo vietos ir kuriamos kokybiškos 
darbo vietos, kuriose užtikrinamos darbo teisės, stabilus ir reguliuojamas darbo 
užmokestis bei darbo sąlygos, taip pat veiksmingai ir ryžtingai kovojama su skurdu ir 
socialine atskirtimi kaimo vietovėse.
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KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Biudžeto komitetui

dėl 2022 m. biudžeto gairių – III skirsnis
(2020/2265(BUI))

Nuomonės referentas: Romeo Franz

PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. yra labai susirūpinęs dėl to, kad COVID-19 pandemija lėmė precedento neturintį 
mokymosi sutrikdymą, o dėl jo išaugo atotrūkis švietimo srityje ir kartu padidėjo 
nelygybė mūsų švietimo sistemose; primygtinai ragina Komisiją stiprinti metodų 
koordinavimą su konkrečiomis įtraukties priemonėmis, kuriomis siekiama padėti 
užkirsti kelią tam, kad neįgalieji, nepalankioje padėtyje esantys ir pažeidžiamoms ir 
marginalizuotoms grupėms priklausantys vaikai bei studentai dar labiau neatsiliktų;

2. pabrėžia, kad COVID-19 krizė lėmė didelius pokyčius – veiksmus siekiant pereiti prie 
skaitmeninio mokyklinio ugdymo; atkreipia dėmesį į tai, jog daug studentų neturi 
reikiamos įrangos ir interneto infrastruktūros, kad galėtų dalyvauti skaitmeniniame 
švietime, ir pabrėžia, kad reikia tobulinti prieigą prie nuotolinio mokymo bei mokymosi 
medžiagos visais lygmenimis, mokyklinio ir akademinio švietimo, taip pat mokymosi 
visą gyvenimą srityje, kad visi švietimo darbuotojai ir besimokantieji galėtų dalyvauti 
kokybiškoje švietimo sistemoje arba gauti tokį išsilavinimą; be to, atkreipia dėmesį į 
kliūtis, su kuriomis kasdieniame darbe susiduria švietimo ir mokslinių tyrimų įstaigos, 
atsiradusias dėl COVID-19 pandemijos;

3. primygtinai ragina Komisiją dėti daugiau pastangų aprūpinant tyrėjus, mokytojus ir jų 
institucijas tinkama infrastruktūra ir priemonėmis, pvz., skaitmeninėmis 
technologijomis, programine įranga ir finansine parama mokymo kursams, kaip rengti 
skaitmeninius kursus, taip panaikinti padidėjusį atotrūkį švietimo srityje ir atremti dėl 
pandemijos kilusius sunkumus sėkmingai vykdant mokslinius tyrimus; mano, kad reikia 
pasinaudoti dabartine galimybe siekiant padidinti atsparumą ir gerovę ateityje ir skirti 
papildomą finansinę paramą švietimui bei inovacijų galimybėms;

4. ragina Komisiją išnagrinėti galimybę nepanaudotus arba sutaupytus išteklius nukreipti į 
kultūros, švietimo, jaunimo, sporto ir žiniasklaidos sričių programas;
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5. pažymi, kad prie skaitmeninio mokyklinio ugdymo buvo pereita dėl skubos priežasčių, 
susijusių su pandemija, tačiau taip pat jau teikiami pasiūlymai dėl naujų mišrių švietimo 
modelių, kuriais derinamos tradicinės ir skaitmeninės švietimo programos; todėl siūlo 
nustatyti priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad skaitmeninis švietimas nebūtų 
finansuojamas tradicinių švietimo modelių sąskaita; primena, kad pagrindinis 
mokyklinio ugdymo tikslas – puoselėti visuomenės stiprinimą ir sanglaudą, o tai visų 
pirma pasiekiama taikant tradicinius švietimo modelius;

6. mano, kad švietimas – tai vienas iš demokratijos ramsčių; yra susirūpinęs dėl nuo 
2010 m. euro krizės išaugusio nacionalinio populizmo, klaidingos informacijos kiekio ir 
socialinės poliarizacijos; todėl mano, kad Komisija turėtų padidinti finansavimą šioje 
srityje, ypač siekiant skatinti ES pilietiškumo ugdymą ir piliečių dalyvavimą 
programose „Erasmus+“, Europos solidarumo korpuse ir Teisių ir vertybių programoje, 
siekiant puoselėti bendrumo jausmą;

7. be to, yra susirūpinęs dėl neproporcingai didelio pandemijos poveikio kultūros ir 
kūrybos sektoriams bei pramonės sritims, taip pat su sportu susijusiems sektoriams, 
kurie atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį užtikrinant ekonomikos augimą ir užimtumą, 
visų pirma MVĮ, ir skatinant socialinę sanglaudą bei bendruomenių gerovę, nes 
dabartinė krizė sukėlė jiems rimtų ekonominių ir socialinių problemų; primygtinai 
ragina Komisiją imtis visų būtinų ir tinkamų priemonių siekiant remti Sąjungos 
programų naudos gavėjus šiose srityse ir padidinti finansuojamų projektų skaičių, taip 
pripažįstant specifinę šių sektorių reikšmę atremiant visuomenės iššūkius, su kuriais 
susiduriame, ir teikiant pirmenybę prarastų darbo vietų atkūrimui;

8. pakartoja, kad svarbu įgyvendinti konkrečias Europos semestro rekomendacijas, skirtas 
kultūrai, jaunimui, švietimui, sportui ir žiniasklaidai, skiriant pakankamai biudžeto 
asignavimų susijusioms programoms;

9. primena, kad Europos Parlamentas nurodė, jog kultūra ir švietimas yra prioritetiniai 
sektoriai, kuriems reikia paramos pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonę; todėl primygtinai ragina valstybes nares bent 2 proc. viso nacionaliniams 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planams numatyto biudžeto skirti 
kultūros ir kūrybos sektoriams bei pramonės sritims, 10 proc. – investicijoms į 
kokybišką ir įtraukų švietimą, kitaip tariant, švietimą, kuriuo siekiama kompetencijos, 
kuriuo ugdomi ateityje reikalingi įgūdžiai, ypač daug dėmesio skiriant prieigos prie 
skaitmeninio švietimo klausimui, ir 20 proc. – perėjimui prie skaitmeninių technologijų, 
o šios lėšos turėtų būti iš dalies skiriamos specifiniams poreikiams, veiksmams ir 
politikos priemonėms, susijusiems su kultūros, švietimo, jaunimo, žiniasklaidos ir 
sporto sektoriais;

10. pabrėžia, kad valstybės narės nacionalinių biudžetų lėšomis taip pat turi tinkamai ir 
plačiai remti kultūrą, taip pat švietimą ir mokymą; primygtinai ragina valstybes nares 
perorientuoti struktūrinį finansavimą ir paramą paveiktiems sektoriams, be kita ko, 
pagal sanglaudos politiką įgyvendinant Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų 
iniciatyvą (CRII) ir Išplėstinę atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą 
(CRII+);

11. labai apgailestauja dėl to, kad, palyginti su pradiniu Komisijos pasiūlymu, Europos 
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solidarumo korpuso biudžeto paketas buvo gerokai sumažintas; palankiai vertina tai, jog 
Parlamentas užtikrino, kad, visų pirma panaudojant baudas, 2022–2027 m. laikotarpiu 
būtų iš esmės padidinti programų „Erasmus+“, „Kūrybiška Europa“ ir Teisių ir vertybių 
programos finansiniai paketai; prašo Komisijos suteikti daugiau aiškumo dėl šių baudų 
datų ir skyrimo; pabrėžia, kad reikia toliau didinti finansinę paramą po 2022 m. siekiant 
padėti švietimo ir kultūros ir kūrybos sektoriams bei pramonės sritims augti ir atsigauti 
po COVID-19 krizės; primygtinai ragina Komisiją kuo labiau padidinti šių programų ir 
kitų pagal dabartinę daugiametę finansinę programą vykdomų programų tarpusavio 
sąveiką ir pasinaudoti jų papildomumu; primygtinai ragina skirti pakankamai 
„InvestEU“ fondo lėšų kultūros ir kūrybos sektoriams bei pramonės sritims;

12. ragina Komisiją į programą „Horizontas“ įtraukti kultūros srities mokslinius tyrimus, 
nes kultūrai kyla visuotinio atsinaujinimo iššūkis, kad būtų galima įveikti perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų, kuris dėl COVID-19 pandemijos buvo paspartintas iš anksto 
tam nepasirengus; mano, kad dėl pandemijos ir su higienos protokolais susijusių 
priemonių taip pat iškilo skubus naujų ir novatoriškų kultūrinės ir meninės kūrybos, 
gamybos ir pateikimo formų poreikis visais kultūros tiekimo grandinės etapais; todėl 
pabrėžia, kad labai svarbu teikti finansinę paramą atitinkamiems kultūros ir kūrybos 
sektorių moksliniams tyrimams;

13. ragina įgyvendinti ES prioritetus, darbotvarkes ir politikos priemones švietimo, 
kultūros, jaunimo, žiniasklaidos ir sporto srityse; ragina visapusiškai ir laiku įgyvendinti 
ES skaitmeninio švietimo veiksmų planą ir Europos švietimo erdvę;

14. pabrėžia, kad dėl COVID-19 krizės sporto švietimas daugeliu atvejų buvo sustabdytas, 
ir ragina dėti daugiau pastangų siekiant nustatyti ir vėl pradėti tokio pobūdžio švietimą 
visoje Europoje, kartu padedant jį skaitmeninti nedarant poveikio susijusios veiklos 
kokybei;

15. yra labai susirūpinęs dėl COVID-19 krizės poveikio jaunimui švietimo, psichinės 
gerovės ir užimtumo požiūriu; ragina laiku patvirtinti vaiko garantijų sistemą ir 
valstybėse narėse ryžtingai įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą;

16. pabrėžia, kad reikia didinti finansinę paramą kultūros paveldui po pandemijos poveikio, 
dėl kurio išauga bendros problemos ir grėsmės paveldui; nurodo, kad priežiūros darbai 
buvo sustabdyti arba labai sumažinti, didelė dalis esamų darbuotojų bei finansinių 
išteklių skiriama higienos protokolų įgyvendinimui ir izoliavimo priemonių taikymo 
laikotarpiu išaugo neteisėta prekyba paveldo artefaktais, nes sumažėjo apsaugos procesų 
bei darbuotojų skaičius, o dėl klimato kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo toliau daroma 
žala paminklams ir daugėja paveldo išsaugojimo problemų; todėl primygtinai ragina 
Komisiją didinti finansinės paramos priemones, skirtas konkrečiai paveldui;

17. primygtinai ragina Komisiją įgyvendinti programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo 
korpuso įtraukties nuostatas, per šešis mėnesius nuo jų įsigaliojimo sukuriant įtraukties 
sistemą ir padedant nacionalinėms agentūroms parengti veiksmų planus, įskaitant 
komunikacijos planus, didinti ES piliečių informuotumą ir veiksmingiau orientuotis į 
galbūt suinteresuotus dalyvius bei paramos gavėjus; pabrėžia, kad šiuo tikslu reikės 
numatyti konkrečias finansinės paramos priemones;

18. tikisi, kad bus iš esmės padidintas Europos solidarumo korpuso finansavimas, skirtas 
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savanoriškai veiklai, nes tai yra patirtimi grindžiama veikla, kuria stiprinama socialinė 
sanglauda ir solidarumas, ypač daug dėmesio skiriant jaunimui; pabrėžia, kad svarbu 
nustatyti 20 proc. veiklos šalies viduje ribą ir laikytis orientacinės 6 proc. biudžeto 
dalies, skiriamos humanitarinės pagalbos krypčiai, tuo pačiu metu sutvirtinant šios 
krypties pajėgumų stiprinimą;

19. palankiai vertina priimtą sprendimą, be kita ko, padidinti Europos solidarumo korpuso 
savanorių amžiaus ribą iki 35 metų humanitarinės pagalbos kryptyje, visų pirma 
galimybę įtraukti ekspertus ir ugdančiuosius vadovus netaikant amžiaus ribos, siekiant 
rengti mokymus ir optimizuoti jaunesniems savanoriams teikiamą mokymosi naudą 
geriau stiprinant gebėjimus;

20. primena, kad Europos žaliasis kursas turi būti atspindėtas, jo aspektas turi būti 
integruotas ir įtrauktas į biudžetą visuose ES veiksmuose, įskaitant švietimą ir kultūrą 
bei šių sričių inovacijas; pabrėžia, kad skatinant piliečių, ypač jaunimo, žinias, įgalėjimą 
ir novatoriškas idėjas bus padedama apsaugoti ekosistemas ir biologinę įvairovę ir 
paspartinti perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui Europos ne vėliau kaip 2050 m.;

21. yra įsitikinęs, kad kultūros ir kūrybos sektoriai bei pramonės sritys atlieka nepaprastai 
svarbų vaidmenį skatinant elgsenos pokyčius, kurių reikia siekiant įgyvendinti šį 
perėjimą; primygtinai ragina Komisiją įtraukti švietimo ir kultūros veiksmus į Europos 
žaliojo kurso finansavimo programas, nes jie yra veiksmingiausios priemonės siekiant 
tvariai keisti vartojimo ir gamybos modelius, ypač daug dėmesio skiriant jaunimui;

22. palankiai vertina kūrybišką ir tarpdalykinę naujojo europinio bauhauzo iniciatyvą, kuria 
bus prisidedama formuojant ir kuriant tvarią ateitį; mano, kad kultūros ir kūrybos 
sektoriams tenka labai svarbus ir esminis vaidmuo plėtojant ir įtvirtinant šią iniciatyvą; 
mano, kad naujojo europinio bauhauzo iniciatyva turėtų būti prisidedama prie kultūros 
ir kūrybos sektorių bei pramonės sričių gaivinimo po COVID-19 krizės; primygtinai 
ragina užtikrinti, kad ši iniciatyva nebūtų finansuojama programos „Kūrybiška Europa“ 
lėšomis; mano, kad iniciatyvos sėkmė priklausys nuo jos gebėjimo kurti sąveiką su 
įvairiomis ES programomis;

23. ragina išsamiai persvarstyti ES išlaidas, skirtas multimedijos veiksmams, ir parengti 
aiškesnę bei labiau nuspėjamą dalyvavimo strategiją siekiant pagerinti piliečių žinias ir 
supratimą apie ES reikalus;

24. įsipareigoja vykdant metinę biudžeto procedūrą atidžiai išnagrinėti metines darbo 
programas, siekiant užtikrinti, kad išlaidos būtų tinkamai panaudojamos, laikantis 
atitinkamų reglamentų, ir kad darbo programos nebūtų naudojamos kaip politikos 
formavimo priemonės; kalbant apie programą „Erasmus+“, tikisi, kad 2022 m. biudžeto 
projekto biudžeto eilutėse bus aiškiai atskirtos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomos 
švietimo ir mokymo lėšos;

25. ragina Komisiją atvirai ir skaidriai įvertinti, ar įgyvendinant biudžetą pasiekti kultūros, 
švietimo, jaunimo, žiniasklaidos ir sporto veiksmų tikslai, ir pateikti šį vertinimą 
Europos Parlamentui;

26. ragina Komisiją aktyviai remti Europos Parlamento inicijuotus bandomuosius projektus, 
užtikrinti didesnį sėkmingų iniciatyvų matomumą ir visapusišką jų įgyvendinimą bei 
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plėtojimą.
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UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO
POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA

pateikta Biudžeto komitetui

dėl 2022 m. biudžeto gairių – III skirsnis 
2020/2265(BUI))

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu: Lucia Ďuriš Nicholsonová (pirmininkė)

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas teikia atsakingam Biudžeto komitetui šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Europos 
socialinių teisių ramstį, kurį 2017 m. 
lapkričio mėn. paskelbė Europos Vadovų 
Taryba, Europos Parlamentas ir Europos 
Komisija,

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi pandemija ir ribojamosios 
priemonės, taikytos bandant ją suvaldyti, 
labai pablogino gyvenimo sąlygas 
Europoje ir atskleidė daugelio Europos 
namų ūkių finansinį pažeidžiamumą; 
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kadangi COVID-19 krizės įkarštyje 
2020 m. beveik pusei žmonių, gyvenančių 
Europoje, buvo sunku išgyventi, o 4 iš 10 
europiečių pareiškė manantys, kad jų 
finansinė padėtis nuo pandemijos 
pradžios pablogėjo; kadangi 54 proc. 
respondentų teigė, kad be pajamų 
nesugeba išlaikyti savo gyvenimo lygio 
ilgiau nei tris mėnesius, ir tai rodo 
didžiausią socialinės apsaugos ir politikos 
iniciatyvų svarbą siekiant sušvelninti 
ekonominį ir socialinį krizės poveikį 
Europos piliečiams;1

_________________________
1 EUROFOUND (2020), „Living, 
working and COVID-19“, COVID-19 
series, Europos Sąjungos leidinių biuras, 
Liuksemburgas.

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi dėl ekonominių COVID-
19 pandemijos krizės padarinių vis dar 
yra plačiai paplitęs darbo vietos 
garantijos nebuvimas ir baimė prarasti 
darbą ir kad finansinių sunkumų turinčių 
namų ūkių skaičius tebėra didelis;  
kadangi 13 proc. savarankiškai dirbančių 
respondentų, neturinčių personalo, ir 
8 proc. respondentų, kurie dirbo 
darbdaviui, nuo COVID-19 pandemijos 
pradžios tapo bedarbiais;2 kadangi 
jauniausiai (18–34 m.) amžiaus grupei 
priklausantys ir turintys pradinį ar 
vidurinį išsilavinimą respondentai 
pandemijos metu galėjo dažniau netekti 
darbo;3 
_________________________
2 EUROFOUND (2020), „Living, 
working and COVID-19“, COVID-19 
series, Europos Sąjungos leidinių biuras, 
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Liuksemburgas.
3 EUROFOUND (2020), „Living, 
working and COVID-19“, COVID-19 
series, Europos Sąjungos leidinių biuras, 
Liuksemburgas.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
C konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

C. kadangi per pirmąjį COVID-19 
krizės etapą didelis skaičius asmenų tapo 
ekonomiškai neaktyvūs, o tai viršija 
skaičių asmenų, kurie tapo bedarbiais; 
kadangi iš tų, kurie dirbo iki pandemijos 
protrūkio ir po to neteko darbo, 4 proc. 
moterų tapo ekonomiškai neaktyvios, 
palyginti su 1 proc. vyrų; kadangi, kaip 
rodo duomenys, reikės ypatingų pastangų, 
kad būtų pasiekta reintegracija iš 
ekonominio neaktyvumo, kurią pasiekti 
yra sunkiau nei reintegraciją iš bedarbio 
statuso;

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
D konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

D. kadangi iš tiesioginio COVID-19 
pandemijos poveikio užimtumui matyti, 
kad dažniau darbo vietas praranda 
darbuotojai, dirbantys mažiau garantijų 
turinčiomis darbo sąlygomis, pavyzdžiui, 
darbuotojai, dirbantys pagal terminuotas 
darbo sutartis, dirbantys atsitiktinį darbą, 
dirbantys kelis darbus arba tam tikri 
platformos darbuotojai; kadangi šio tipo 
darbuotojams paprastai būna mažiau 
taikoma socialinė apsauga ir jie turi 
mažiau galimybių naudotis valstybės 
parama; kadangi, siekiant užtikrinti 
vidutinės trukmės ir ilgalaikę integraciją į 
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darbo rinką, kad būtų išvengta nelygybės 
ir darbo rinkos susiskaidymo, reikia 
sukurti tikslines priemones ir jas 
įgyvendinti, skirtas šių darbuotojų 
perėjimo iš nedarbo ar ekonominio 
neaktyvumo klausimams spręsti, kad būtų 
prisidedama prie gerai veikiančių ir 
įtraukių darbo rinkų;4 
__________________________
4 EUROFOUND (2021), „COVID-
19: Some implications for employment 
and working life“ (dar nepaskelbta), 
EUROFOUND (2020), „New forms of 
employment: 2020 update“.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

E. kadangi prasidėjus pandemijai 
paaiškėjo neatskiriamas ryšys tarp 
sąžiningo ir saugaus judumo; kadangi 
COVID-19 krizės metu daugybė 
tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų 
yra ypač pažeidžiami, atsižvelgiant į jų 
darbo sąlygas, darbuotojų sveikatą ir 
saugą; kadangi krizės metu pasirodė 
nerimą keliančių pranešimų apie 
tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų 
teisių, susijusių su darbo ir gyvenimo 
sąlygomis, pažeidimus ir nevykdymą; 
kadangi daugybė tarpvalstybinių ir 
sezoninių darbuotojų yra ypač svarbūs 
teikiant svarbias prekes ir paslaugas 
pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose, 
tokiuose kaip žemės ūkis ir maisto 
gamyba, transportas, logistika, statybos, 
socialinės paslaugos, įskaitant priežiūrą, 
socialinį darbą ir turizmą, taip pat maisto 
perdirbimas ir pakavimas, žuvininkystė, 
miškininkystė, sveikatos priežiūra ir 
moksliniai tyrimai, IT ir farmacijos 
pramonė, ypatingos svarbos 
infrastruktūros pramonė ir kiti sektoriai, 
ir yra gyvybiškai svarbūs dedant visas 
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pastangas ekonomikai atkurti;

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi ateinantiems keleriems 
metams neabejotinai bus būdinga 
ekonomikos ir darbo rinkų krizė, vyraus 
didelis nedarbas ir pastovus darbo jėgos 
trūkumas, visų pirma tuose sektoriuose, 
kuriuose dėl pandemijos dar labiau 
padidės jau tradiciniu tapęs darbuotojų 
trūkumas, pavyzdžiui, sveikatos 
sektoriuje, bet privaloma nepamiršti ir 
apie naujai atsiradusį darbo jėgos 
trūkumą, susijusį su COVID-19, taip pat 
perėjimu prie skaitmeninio amžiaus ir 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos; 
kadangi ekologinė ir skaitmeninė 
pertvarka yra prioritetas, o sąžiningumo 
ir nuolatinio mokymosi prioritetų 
įvertinimas atsižvelgiant į šią pertvarką 
turėtų būti įtrauktas į paramą 
trumpalaikiam darbui, įskaitant ES 
iniciatyvą SURE; kadangi galimybės 
pradėti mokytis prastovos metu, susijusios 
su sutrumpintu darbo laiku ir laikinu 
nedarbu, tebėra ribotos, o prastovos 
panaudojimas žmogiškajam kapitalui 
didinti tebėra susijęs su nepakankamu 
mokymo reikalavimų planavimu, ribotais 
ištekliais dėl krizės, besitęsiančiu tinkamų 
mokymo pasiūlymų nebuvimu, ypač tuose 
sektoriuose, kurie buvo labiausiai paveikti 
pandemijos, ir sunkumais numatant 
prastovos trukmę;

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
G konstatuojamoji dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

G. kadangi, kai bus pradėtos lengvinti 
neatidėliotinos priemonės, sutrumpinto 
darbo laiko tvarką reikės derinti su 
gavėjų aktyvumo skatinimo politika; 
kadangi bus svarbu per anksti laipsniškai 
nenutraukti pajamų paramos teikimo, 
tačiau kartu tampa aišku, kad dėl krizės 
dingo daugybė darbo vietų ir įmonių, 
todėl turėtų būti vykdoma tinkama aktyvi 
darbo rinkos politika paremti tiems, kurie 
turės susirasti kitą darbą, kad galėtų gauti 
gerą darbo vietą; kadangi dėl tokios 
aktyvumo skatinimo politikos darbuotojai 
gali būti priversti dirbti mažų garantijų 
darbus be perspektyvos ir šios praktikos 
reikėtų vengti;

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
H konstatuojamoji (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

H. kadangi COVID-19 krizė ir 
nenumatytos izoliavimo priemonių 
pasekmės gali pakenkti per dešimtmečius 
pasiektiems laimėjimams lyčių lygybės 
srityje, esant realiai rizikai, kad moterys 
paliks darbo rinką ir kad sustiprės lyčių 
vaidmenys; kadangi dėl sektorinės ir 
profesinės segregacijos, kai labai daug 
moterų dirba mažai apmokamuose 
darbuose, darbe ne visą darbo laiką ir 
sektoriuose, kurie yra labai paveikti 
COVID-19 pandemijos, moterims kyla 
didesnė rizika nei kitoms grupėms, kad jos 
dėl krizės nukentės nuo pasekmių 
užimtumo srityje ir neigiamų socialinių 
pasekmių; kadangi tai gali dar labiau 
pabloginti lyčių užimtumo skirtumą, kuris 
Europai kainuoja daugiau nei 
320 mlrd. EUR arba 2,4 proc. ES BVP;5

_________________________
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5 EUROFOUND (2020), „Women 
and labour market equality: Has COVID-
19 rolled back recent gains?“, Europos 
Sąjungos leidinių biuras, Liuksemburgas.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
I konstatuojamoji (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

I. kadangi uždarius mokyklas ir 
žmonėms dirbant nuotoliniu būdu, kyla 
reali rizika, kad pablogės lyčių atskirtis, 
kai profesinis gyvenimas taps dar 
svarbesnis, o mažus vaikus auginančios 
motinos dažnai patiria didžiausią šio 
reiškinio poveikį; kadangi beveik 
trečdaliui moterų, auginančių mažus 
vaikus, buvo sunku sutelkti dėmesį į savo 
darbą, palyginti su šeštadaliu vyrų, o dėl 
pareigų šeimai daugiau moterų (24 proc.) 
nei vyrų (13 proc.) negalėjo skirti laiko 
darbui;6 kadangi šiais sunkiais laikais 
būtina skubiai skatinti politikos 
iniciatyvas, skirtas remti moteris, jų 
dalyvavimą darbo rinkoje ir jų ekonominę 
nepriklausomybę, siekiant išsaugoti lyčių 
lygybės laimėjimus, pasiektus 
pastaraisiais dešimtmečiais;
_________________________
6 EUROFOUND (2020), „Women 
and labour market equality: Has COVID-
19 rolled back recent gains?“, Europos 
Sąjungos leidinių biuras, Liuksemburgas.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J konstatuojamoji (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

J. kadangi pandemija greičiausiai 
paspartino nuotolinio darbo tendencijas, 
nepaisant to, kad tokios galimybės 
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neturėjo visi darbuotojai; kadangi 
37 proc. ekonomiškai priklausomo darbo 
ES šiuo metu gali atlikta nuotoliniu būdu 
ir tikėtina, kad nuotolinis darbas po krizės 
taps daug įprastesnis, atsižvelgiant į 
teigiamą darbuotojų ir darbdavių atsaką į 
nuotolinio darbo patirtį COVID-19 krizės 
metu; kadangi dėl padažnėjusio 
nuotolinio darbo gali dar labiau pagilėti 
skirtumai darbo rinkoje ir labiau tikėtina, 
kad tie, kurie dirba nuotoliniu būdu, 
praneš apie profesinio ir šeimyninio 
gyvenimų konfliktus, ribų tarp darbo ir ne 
darbo gyvenimų nykimą, nerimą, 
nuovargį, galvos skausmą ir akių 
nuovargį;7 kadangi nuotolinis darbas taip 
pat gali lemti ilgesnį darbo laiką, 
trumpesnes poilsio pertraukas tarp darbo 
dienų ir intensyvesnį darbą, turintį įtakos 
sveikatai ir gerovei; kadangi reikia 
parengti politikos priemones ir stebėti 
nuotoliniu būdu dirbančių asmenų darbo 
sąlygas, pavyzdžiui, atliekant suderintus 
ES masto tyrimus, tokius kaip Europos 
darbo sąlygų tyrimas, ir rinkti duomenis 
apie galiojančių darbo teisės aktų 
veiksmingumą siekiant apsaugoti 
nuotoliniu būdu dirbančių asmenų 
sveikatą ir gerovę bei spręsti potencialiai 
kylančias nelygybės problemas;8

_________________________
7 „Telework and ICT-based mobile 
work: Flexible working in the digital 
age“, Naujų užimtumo formų serija, 
Europos Sąjungos leidinių biuras, 
Liuksemburgas.
8 EUROFOUND (2020), 
„Teleworkability and the COVID-19 
crisis: a new digital divide“.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
K konstatuojamoji (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

K. kadangi iš tyrimų matyti didžiulis 
COVID-19 krizės poveikis jaunimui, jų 
psichikos sveikatai, užimtumo 
perspektyvoms ir žmogiškojo kapitalo 
kaupimui; kadangi jaunuoliai, jau 
nukentėję nuo 2008 m. krizės, yra 
labiausiai paveikti užimtumo lygio 
sumažėjimo, o dėl COVID-19 krizės jų 
taip pat yra labai daug tarp išleistųjų į 
prastovas; kadangi pandemijos poveikis 
švietimui taip pat kenkia jaunuolių 
galimybėms kaupti žmogiškąjį kapitalą ir 
įgūdžius, kadangi sprendimas uždaryti 
mokyklas ir greitai pereiti prie nuotolinio 
mokymo atskleidė nevienodą pasirengimo 
lygį visose šalyse ir mokymo centruose ir 
rizikuojama pagilinti nelygybę tarp 
labiausiai privilegijuotų ir labiausiai 
pažeidžiamų asmenų; kadangi socialinių 
susibūrimų ir judėjimo apribojimai turėjo 
žalingą poveikį jaunuolių psichikos 
sveikatai; kadangi 2020 m. 55 proc. 
jaunuolių grėsė depresija ir vienas iš 
penkių jautėsi vienišas ir neramus – tai 
yra daug didesnė dalis nei kitų gyventojų 
grupių – ir kurių poveikis liko matomas 
net tada, kai socialinis gyvenimas ir 
ekonomika vėl buvo atidaryti;9

_________________________
9 EUROFOUND 2021 m., „The 
impact of COVID19 on Youth“, dar 
nepaskelbta.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
L konstatuojamoji (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

L. kadangi COVID-19 pandemija 
daro didelį poveikį visoms Europos šalims 
ir yra reali grėsmė, kad COVID-19 krizė 
skirtingai paveiks valstybes nares, 
priklausomai nuo jų ekonominės 
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struktūros ir priimtų priemonių krizei 
suvaldyti;  kadangi, siekdami išvengti 
naujų valstybių narių socialinių rezultatų 
skirtumų, vyriausybės ir Europos 
Sąjunga, siekdamos sušvelninti krizės 
sukeltus ekonominius ir socialinius 
sunkumus, įgyvendino įvairias politikos 
iniciatyvas ir gaivinimo priemonių 
rinkinius, tokius kaip priemonę „Next 
Generation EU“ ir iniciatyvą SURE; 
kadangi veiksmingos socialinės apsaugos 
sistemos yra nepaprastai svarbios siekiant 
išvengti skurdo, nedarbo bei 
neformalumo ir veikia kaip galingas 
ekonominis ir socialinis stabilizatorius, 
kartu skatindamas sutelktą paklausą;

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
M konstatuojamoji (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

M. kadangi ES ir valstybės narės 
ėmėsi daugybės veiksmų, kad sumažintų 
pandemijos poveikį įmonėms, 
darbuotojams ir piliečiams; kadangi 
priemonių pobūdis keičiamas ir 
plečiamas, pavyzdžiui, daugiau dėmesio 
skiriant darbo vietų pritaikymui ir darbo 
būdams, kuriems reikalingi skirtingi 
darbo valdymo ir organizavimo metodai; 
kadangi priemonės, kaupiančios ir 
struktūrizuojančios informaciją apie 
taikomus metodus, pvz., EUROFOUND 
„COVID-19 ES PolicyWatch“ duomenų 
bazė arba labiau struktūrizuotos 
priemonės, įtrauktos į Europos 
restruktūrizacijos stebėjimo centro 
paramos priemonių duomenų bazę, yra 
būtinos norint stebėti pokyčius ir teikti jų 
vertinimo įrodymus;

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
N konstatuojamoji (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

N. kadangi 2022 m. biudžetu privalo 
būti sprendžiamos socialinės ir su 
užimtumu susijusios problemos, kylančios 
dėl COVID-19 pandemijos, taip pat 
padedama darbuotojams ir įmonėms 
pereiti prie labiau solidarumu 
grindžiamos skaitmeninės, žalesnės ir 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos; 
kadangi precedento neturinčios krizės 
metu į Komisijos svarbiausius 2022 m. 
biudžeto tikslus turėtų būti įtraukta 
pagalba naikinti vaikų skurdą, parama 
jaunimui suteikiant jiems švietimą ir 
galimybes, reikalingas klestėti, kova su 
nedarbu ir didesnis moterų įtraukimas į 
darbo rinką;

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
O konstatuojamoji (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

O. kadangi socialinės investicijos 
reiškia investicijas į žmones, siekiant 
pagerinti jų gyvenimo sąlygas; kadangi 
pagrindinės politikos sritys, kurioms 
reikia skirti socialines investicijas, yra 
socialinė apsauga, sveikatos priežiūra, 
ilgalaikė priežiūra, švietimas, būstas, 
užimtumas, teisingumas ir socialinės 
paslaugos palankių sąlygų neturinčioms 
grupėms; kadangi tinkamai parengta 
socialine politika stipriai prisidedama prie 
darnaus vystymosi ir ekonomikos augimo, 
taip pat ji apsaugo žmonės nuo skurdo ir 
veikia kaip ekonomikos stabilizatorius;

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Antraštinė dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Grįžimas į vėžes. 2022 m. biudžetas 
atsigavimui po COVID-19 krizės

Grįžimas į vėžes. 2022 m. biudžetas 
atsigavimui po COVID-19 krizės ir 
prioritetai, skirti kovoti su pandemijos 
ekonominėmis ir socialinėmis pasekmėmis 
bei užtikrinti teisingą pertvarką ir socialinį 
atsparumą

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
-1 dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad COVID-19 
pandemijos poveikis yra precedento 
neturinčio masto, darantis įtaką milijonų 
žmonių sveikatos bei socialinei ir 
ekonominei padėčiai Europoje, sukėlęs 
beprecedentę krizę, turinčią didžiulių 
neigiamų pasekmių žmonėms ir jų 
šeimoms, darbuotojams bei įmonėms; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
2022 m. ir toliau bus ypatingos svarbos 
metai, todėl reikia precedento neturinčio 
atsako ir socialinio bei tvaraus biudžeto, 
kuriuo niekas nebūtų paliktas nuošalyje, 
įskaitant netipiškus namų ūkius, 
pavyzdžiui, LGBTIQ+ ar nepilnas šeimas, 
vyresnio amžiaus asmenis, migrantus ir 
pabėgėlius, romus, vaikus ir jaunimą, 
labiausiai nepasiturinčius bei kitas 
palankių sąlygų neturinčias grupes;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. mano, kad, atsižvelgiant į itin 
neaiškias ekonomikos perspektyvas, 
kurios, kaip manoma, 2022 m. nepasieks 
iki pandemijos buvusio lygio, ir būtinybę 

1. mano, kad, 2022 m. bus būdingi 
iššūkiai, susiję su Europos žaliuoju kursu ir 
skaitmenine pertvarka, kurių labai 
pagausėjo dėl COVID-19 krizės ir kurie 
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greitai atsigauti po ekonominės ir 
socialinės 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 stiprinimo, 
skatinant investicijas ir remiant darbo vietų 
kūrimą visoje Sąjungoje, taip pat padedant 
mažinti ekonominius, socialinius, 
teritorinius ir kartų skirtumus;

ypač paveikė darbo rinką, būdingos itin 
neaiškios ekonomikos perspektyvos, 
kurios, kaip manoma, 2022 m. nepasieks 
iki pandemijos buvusio lygio, ir pasižymės 
būtinybe greitai atsigauti po COVID-19 
pandemijos padarytos ekonominės ir 
socialinės žalos;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų atverti 
kokybiškas užimtumo perspektyvas, kurios 
atitiktų Europos skaitmeninės pertvarkos 
ir Europos žaliojo kurso bei darnaus 
vystymosi neutralaus poveikio klimatui 
ekonomikoje kontekstą, ir būtų papildytos 
stipriu socialiniu aspektu, sprendžiant 
socialinės ir ekonominės nelygybės bei 
labiausiai nukentėjusiųjų nuo krizės, ypač 
esamų ir potencialiai pažeidžiamų ir 
palankių sąlygų neturinčių grupių, 
poreikių problemas;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1b. todėl pabrėžia, kad 2022 m. 
Sąjungos biudžetas turėtų turėti stiprų 
socialinį apsektą, kuris paskatintų tvarų 
augimą, sanglaudą ir kylančią socialinę 
konvergenciją bei skatintų ekonomikos 
valdymą, be to, mano, kad jis turi atlikti 
pagrindinį vaidmenį užtikrinant teigiamą 
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ir apčiuopiamą poveikį piliečių gyvenimui 
ir jų socialinei bei ekonominei gerovei ir 
prisidedant prie Europos ekonomikos 
stiprinimo, skatinant investicijas ir 
remiant darbo vietų išsaugojimą bei 
kokybiškų darbo vietų kūrimą visoje 
Sąjungoje, taip pat padedant mažinti 
ekonominę, socialinę, teritorinę, 
tarpsektorinę ir kartų nelygybę; pabrėžia, 
kad visiškas krizės poveikis dar tik bus 
pajaustas, ypač atsižvelgiant į didėjančio 
nedarbo riziką, todėl labai svarbu, kad 
minimalios socialinės apsaugos sistemos 
galėtų išlaikyti savo pajėgumus 2022 m.;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. todėl ketina sudaryti ateities 
perspektyvomis grindžiamą biudžetą, 
kuriuo bus prisidedama prie ekonomikos 
gaivinimo proceso ir sudaromos sąlygos 
Sąjungai skatinti investicijas ir kovoti su 
nedarbu, skatinti skaitmeninę ir ekologinę 
pertvarką, gerinti jaunosios kartos 
gyvenimo perspektyvas ir spręsti 
demografines problemas, taip pat užtikrinti 
saugią ir klestinčią aplinką ES piliečiams; 
mano, kad tai esminiai prioritetai siekiant 
skatinti ekonomikos atsigavimą ir kurti 
atsparesnės Sąjungos pagrindus;

2. todėl pabrėžia, kad reikia nustatyti 
plataus užmojo ir perspektyvomis 
grindžiamą tvarų 2022 m. biudžetą, kuriuo 
bus prisidedama prie ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo proceso ir 
kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama 
COVID-19 krizės socialinio, ekonominio 
poveikio ir poveikio užimtumui prioritetų 
nustatymui ir pasekmių švelninimui, 
siekiant užtikrinti, kad visi darbuotojai 
Europoje būtų apsaugoti ir niekas nebūtų 
paliktas nuošalyje, ir siekiant remti įmonių 
ir valstybių narių ekonomikos atsigavimą; 
mano, kad 2022 m. biudžetas turėtų 
sudaryti sąlygas Sąjungai skatinti 
investicijas ir kovoti su nedarbu, ypač 
jaunimo nedarbu, skatinti darbo rinkos 
transformacijas, skatinant skaitmeninę ir 
ekologinę pertvarką, gerinant jaunosios 
kartos gyvenimo perspektyvas ir 
sprendžiant demografines problemas, 
kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi, 
visų pirma vaikų skurdu, ir užtikrinant 
deramas darbo sąlygas ir veiksmingą jų 
įgyvendinimą, ilgalaikį saugumą, tinkamą 
socialinę apsaugą, galimybes visiems be 
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jokios diskriminacijos ir neįgaliesiems 
pritaikytą darbo aplinką, bei skatinant 
saugią ir klestinčią aplinką ES piliečiams; 
mano, kad tai esminiai prioritetai siekiant 
skatinti ekonomikos atsigavimą ir kurti 
atsparesnės Sąjungos pagrindus;

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2a. atsižvelgdamas į tai, akcentuoja, 
kad liepos mėnesio Tarybos posėdyje 
pasiektas susitarimas yra reikšmingas, nes 
juo valstybėms narėms suteikiama 
tinkama priemonė reaguoti į šią 
precedento neturinčią situaciją bei 
siekiama išvengti, kad krizė nepasikeistų į 
naują asimetrinį sukrėtimą, ir, 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad būtina 
veiksmingai nustatyti ir paremti tuos, 
kuriems reikia pagalbos ir kuriems 
trūksta oficialios ir neoficialios paramos, 
kad būtų sušvelnintas ekonominių 
sunkumų sukeliamas poveikis;

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2b. pabrėžia partnerystės principo 
svarbą siekiant užtikrinti socialinių 
partnerių dalyvavimą Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų (ESI 
fondų) lėšomis finansuojamų projektų 
planavime, įgyvendinime ir stebėsenoje; 
mano, kad partnerystės principas turi būti 
įtrauktas į ESI fondus, taip pat į kitus 
susijusius ES fondus, įskaitant 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę (EGADP), iniciatyvą 
„REACT EU“; ragina visas valstybes 
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nares investuoti bent 0,25 proc. ESF+ 
išteklių, kuriems taikomas pasidalijamasis 
valdymas, į kiekvieną programą, kad būtų 
stiprinami socialinių partnerių ir 
pilietinės visuomenės organizacijų 
gebėjimai, įskaitant mokymais, 
tinklaveikos priemonėmis ir socialinio 
dialogo stiprinimu, ir į socialinių 
partnerių bendrą veiklą vykdant 
užimtumo, švietimo ir socialinės įtraukties 
politiką;

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2c. pabrėžia, kad prieš COVID-19 
pandemiją daugiau nei 100 milijonų 
europiečių kasdien susidūrė su skurdu ir 
materialiniu nepritekliumi ir kad dėl 
pandemijos padėtis dar labiau blogės; 
pripažįsta, kad visi Europos fondai ir 
programos, visų pirma „Europos 
socialinis fondas +“ (ESF+), Jaunimo 
užimtumo iniciatyva, Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondas (EGF), Europos Sąjungos 
užimtumo ir socialinių inovacijų 
programa (EaSI), Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondas 
(EPLSAF), REACT-EU, Ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonė (EGADP) ir kt. atliks labai 
svarbų vaidmenį kitų metų socialinės 
srities gaivinime; todėl primygtinai 
ragina, kad visos socialinės srities 
programos, ypač ESF+ ir EPLSAF, būtų 
tinkamai finansuojamos siekiant įveikti 
didėjantį nedarbą ir skurdą Europoje;

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2d dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2d. primena, kad ESF+ bus 
pagrindinė finansinė gaivinimo priemonė 
po COVID-19 ir priemonė stiprinti 
Europos socialinį aspektą įgyvendinant 
Europos socialinių teisių ramsčio 
principus; mano, kad bet koks ESF+ 
biudžeto sumažinimas gali pakenkti 
veiksmingam atsigavimui ir pagrindinių 
jo tikslų įgyvendinimui, visų pirma tikslo 
kovoti su ilgalaikiu bei jaunimo ir 
vyresnio amžiaus asmenų nedarbu, vaikų 
skurdu, skurdo ir socialinės atskirties 
rizika, diskriminacija, tikslo užtikrinti 
sustiprintą socialinį dialogą, sprendžiant 
ilgalaikių struktūrinių demografinių 
pokyčių klausimus ir tikslo visiems, ypač 
senėjančiai visuomenei, garantuoti 
galimybę naudotis ypatingos svarbos ir 
pagrindinėmis paslaugomis, tokiomis kaip 
sveikatos priežiūra, socialinė apsauga, 
judumas, tinkama mityba ir tinkamas 
būstas;

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2e dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2e. pažymi laikinų priemonių pagal 
ESF+ taikymo įvedimą reaguojant į 
išskirtines aplinkybes; pakartoja, kad 
būtina visada išlaikyti paramos telkimo 
pagal temas įsipareigojimus, įskaitant 
išimtinius įsipareigojimus, dėl kurių kiltų 
pavojus pagrindiniams ESF+ tikslams ir 
investicijoms, taip pat tinkamą ESF+ 
investicijų panaudojimą ir efektyvumą, 
nes, esant išskirtinėms aplinkybėms, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais išplečiama ESF+ taikymo sritis ir 
sumažinami paramos telkimo pagal temas 
įsipareigojimai; todėl ragina valstybes 
nares teikti pirmenybę visiems turimiems 
ištekliams pagal gaivinimo priemonių 
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rinkinį paskutiniais jo teikimo metais ir 
juos panaudoti, nes ESF+ nėra sukurtas 
kaip skubios paramos teikimo priemonė ir 
toliau išliks priemone įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramsčio principus;

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2f dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2f. mano, kad sutrumpinto darbo 
laiko tvarka turi būti sustiprinta ir 
papildyta didžiulėmis investicijomis į 
aktyvią darbo rinkos politiką, siekiant 
išvengti struktūrinio nedarbo, ypač tarp 
jaunų ir vyresnių nei 55 metų amžiaus 
darbuotojų; tuo tikslu pabrėžia, kad 
svarbu plėtoti bendrą požiūrį į aktyvią 
darbo rinkos politiką, remiantis 
iniciatyvos SURE patirtimi ir kuriant 
nuolatinius ES perdraudimo 
mechanizmus vyriausybės išlaidoms 
užimtumui, socialinei apsaugai ir 
bedarbių pašalpoms; be to, pripažįsta, kad 
Komisija įsipareigojo įvesti nuolatinę 
priemonę Europos nedarbo perdraudimo 
sistemos forma ir, atsižvelgdamas į tai, 
ragina Komisiją nedelsiant įvesti Europos 
nedarbo perdraudimo sistemą;

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2g dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2g. atkakliai tvirtina, kad Sąjungos 
parama sutrumpinto darbo laiko tvarkai 
turėtų priklausyti nuo to paties darbo ir 
įdarbinimo sąlygų ir teisių išlaikymo, 
įskaitant apsaugą nuo atleidimo iš darbo 
ir darbo užmokesčio mažinimo, o 
Sąjungos paramos gavėjai jokiu būdu 
neturėtų mokėti premijų vadovams ar 
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dividendų akcininkams, jie neturėtų būti 
įsisteigę mokesčių rojuose arba trukdyti 
kolektyvinėms deryboms, darbuotojų 
dalyvavimui ar jų įtraukimui į bendrovės 
sprendimų priėmimo procesus;

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Antraštinė dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Gyvybinga ekonomika siekiant skatinti 
investicijas ir kovoti su nedarbu

Gyvybinga ekonomika siekiant skatinti 
investicijas ir kovoti su nedarbu bei 
pasiekti visišką socialinę, ekonominę ir 
teritorinę sanglaudą

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. primena, kad MVĮ tebėra Europos 
ekonomikos pagrindas ir toliau atlieka 
labai svarbų vaidmenį užtikrinant darbo 
vietų kūrimą ir ekonomikos augimą; 
pabrėžia, kokia svarbi tinkamai 
finansuojama Bendrosios rinkos programa 
siekiant skatinti smulkiojo verslo 
konkurencingumą ugdant skaitmeninius ir 
verslumo įgūdžius; taip pat pabrėžia 
programos „InvestEU“ potencialą skatinti 
tvarias, novatoriškas ir socialines 
investicijas, taip pat teikti kapitalo paramą 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
kurias neigiamai paveikė krizė;

3. primena, kad mažosios ir vidutinės 
įmonės (MVĮ) tebėra Europos ekonomikos 
bei darbo rinkos pagrindas ir toliau atliks 
labai svarbų vaidmenį užtikrinant darbo 
vietų kūrimą ir ekonomikos augimą; 
pabrėžia, kokia svarbi tinkamai 
finansuojama Bendrosios rinkos programa 
siekiant skatinti smulkiojo verslo 
konkurencingumą ugdant skaitmeninius ir 
verslumo įgūdžius; taip pat pabrėžia 
programos „InvestEU“ potencialą skatinti 
tvarias, novatoriškas ir socialines 
investicijas, taip pat teikti kapitalo paramą 
ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurias 
neigiamai paveikė krizė; visų pirma 
pabrėžia labai svarbų socialinės 
ekonomikos įmonių, kurios atlieka 
svarbias socialines funkcijas ir dažnai 
suteikia darbą pažeidžiamoms ir 
atskirtoms grupėms, vaidmenį ir būtinybę 
jas remti;
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3a. pabrėžia MVĮ pažeidžiamumą 
dabartinei krizei, vykstantiems staigiems 
darbo rinkos pokyčiams ir kvalifikuotų 
darbuotojų trūkumui; be to, pabrėžia, kad 
MVĮ yra itin paveiktos pernelyg didelės 
administracinės naštos, o tai ypač svarbu 
atsižvelgiant į dėl COVID-19 kilusią 
ekonomikos krizę;

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad pragyvenimą 
užtikrinantis darbo užmokestis yra 
pagrindinis tinkamų darbo sąlygų ir 
klestinčios socialinės rinkos ekonomikos 
elementas ir kad darbo užmokesčio lygis 
turėtų suteikti darbuotojams galimybę 
patenkinti savo ir savo šeimos poreikius; 
mano, kad ES kiekvienas darbuotojas 
turėtų gauti tokį atlyginimą, kuris 
užtikrintų bent deramą gyvenimo lygį; 
pabrėžia, kad ES biudžetu turėtų būti 
remiamos investicijos į kokybišką 
užimtumą ir pragyvenimą užtikrinantį 
darbo užmokestį;

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3c. pakartoja, kad visa ES finansinė 
parama įmonėms turėtų būti siejama su 
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sąlyga, kad jos laikosi taikomų darbo ir 
įdarbinimo sąlygų ir (arba) darbdavio 
įsipareigojimų, nustatytų atitinkamose 
kolektyvinėse sutartyse;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3d. pabrėžia, kad Sąjungos biudžetas 
turėtų padėti valstybėms narėms vykdyti 
savo įsipareigojimus pagal TDO darbo 
inspekcijos konvenciją, kiek tai susiję su 
darbo inspektorių skaičiumi, padedant 
valstybėms narėms didinti savo vykdymo 
užtikrinimo pajėgumus ir laikytis TDO 
rekomendacijos dėl 1 darbo inspektoriaus 
10 000 darbuotojų, taip pat stiprinti 
profesinių sąjungų atstovų darbuotojų 
sveikatos ir saugos srityje vaidmenį;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3e dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3e. atkreipia dėmesį į tai, kad turėtų 
būti numatyti finansiniai ištekliai, kuriais 
užtikrinamas teisingas ir visiškas 
darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) 
taisyklių taikymas ir vykdymas – tai 
pagrindinė priemonė, kuria siekiama 
apriboti SARS-COVID2 viruso plitimą ir 
vėl normalizuoti ekonominę veiklą;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3f dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3f. pakartoja, kad darbo inspekcijos 
turėtų aktyviai dalyvauti tiek vykdant DSS 
priemones, kuriomis siekiama užkirsti 
kelią COVID-19 infekcijos plitimui, tiek 
kuriant rekomendacijas ir pagalbą 
darbdaviams bei darbuotojams, ir kad 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
didelės rizikos sektoriams, tokiems kaip 
sveikatos priežiūros, paslaugų teikimo, 
švietimo ir transporto sektoriai;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. pabrėžia, kad nuolat reikia 
investuoti į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, visų pirma tam, kad ES būtų 
ekologinės ir skaitmeninės pertvarkos 
varomoji jėga; šiuo atžvilgiu pabrėžia 
konkrečius programos „Europos 
horizontas“ nuopelnus ir mano, kad būtina 
teikti MVĮ tinkamą paramą mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje, kad jos galėtų 
aktyviai dalyvauti sprendžiant šiuos 
svarbius uždavinius;

4. pabrėžia, kad nuolat reikia 
investuoti į švietimą, mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, visų pirma tam, kad ES būtų 
ekologinės ir skaitmeninės pertvarkos 
varomoji jėga; šiuo atžvilgiu pabrėžia 
konkrečius programos „Europos 
horizontas“ nuopelnus ir mano, kad būtina 
teikti MVĮ tinkamą paramą švietimo, 
įskaitant profesinį rengimą ir mokymą, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse, kad 
jos galėtų aktyviai dalyvauti sprendžiant 
šiuos svarbius uždavinius;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4a. palankiai vertina papildomą 
finansavimą, kurį pagal iniciatyvą 
„REACT-EU“ galima skirti 2022 metais, 
ypač susijusį su ESF ir EPLSAF 
operacijomis, ir primygtinai ragina 
valstybes nares nedelsiant panaudoti šiuos 
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išteklius siekiant sušvelninti krizės sukeltą 
socialinį poveikį;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. tvirtai remia regioninę politiką kaip 
pagrindinę ES biudžeto investicinę 
priemonę, kuri leidžia užtikrinti 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, ir kaip vieną iš svarbiausių 
ekonomikos gaivinimo aspektų; pabrėžia 
regioninės politikos vaidmenį siekiant 
tokių ES strateginių tikslų, kaip 
užimtumas, žalioji ekonomika ir 
inovacijos, ir kuriant įtraukesnę bei 
tvaresnę Sąjungą;

5. tvirtai remia Europos struktūrinius 
ir investicijų fondus kaip pagrindinę ES 
biudžeto finansavimo priemonę, kuri 
leidžia užtikrinti ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą, ir kaip vieną iš 
svarbiausių ekonomikos gaivinimo 
aspektų; pabrėžia jų vaidmenį siekiant 
tokių ES strateginių tikslų, kaip 
užimtumas, kova su skurdu, neutralaus 
poveikio klimatui ekonomika ir inovacijos, 
ir kuriant įtraukesnę bei tvaresnę Sąjungą; 
pabrėžia naujas problemas, su kuriomis 
susiduriama regioninės politikos srityje, 
ypač teisingą pertvarką ir poreikį išlaikyti 
ir plėtoti paveiktų regionų pramonės 
potencialą ir žmogiškąjį kapitalą; 
pabrėžia, kad regioninė politika privalo 
atlikti pagrindinį vaidmenį skatinant 
lygias darbo galimybes visiems ir remiant 
darbuotojų perkvalifikavimą teikiant 
tinkamą mokymą visą gyvenimą; pabrėžia 
lyčių lygybės svarbą fondų įgyvendinimui, 
nes tai būtina sąlyga siekiant ES augimo, 
užimtumo ir socialinės sanglaudos tikslų;

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad pandemijos metu ir 
jai pasibaigus pirmiausia reikia išsaugoti 
darbo vietas, todėl ES biudžetas turėtų 
geriau atspindėti neatidėliotinų priemonių 
pratęsimą ir išplėtimą bei jas koordinuoti 
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siekiant apsaugoti visus darbuotojus, be 
kita ko, mažas garantijas turinčius 
darbuotojus ir savarankiškai dirbančius 
asmenis, kol tai bus būtina iki visiško 
ekonomikos atsigavimo;

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad Sąjungos 
programose daugiausia dėmesio turėtų 
būti skiriama projektams, kuriais 
skatinamas ir stiprinamas esamų darbo 
vietų išsaugojimas ir naujų kokybiškų 
darbo vietų kūrimas, kuriose užtikrinamos 
teisės ir stabilus bei reguliuojamas 
atlyginimas ir darbo sąlygos, taip pat 
veiksmingai ir greitai kovojama su skurdu 
ir socialine atskirtimi; taip pat pabrėžia, 
kad svarbu panaikinti skurdą, įskaitant 
vaikų skurdą, ir spręsti socialinės 
nelygybės ir jaunimo nedarbo bei jaunimo 
galimybės įsidarbinti problemas;

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5c. laikosi nuomonės, kad pandemijos 
metu bus svarbu stebėti nedarbo poveikį, 
ypač ten, kur jis žymiai išaugo, nes 
sušvelninti šį poveikį laikinąja parama 
gali būti sunkiau, ir pabrėžia, kad 
nedarbo apsaugos standartų bei aktyvios 
darbo rinkos politikos persvarstymas bus 
labai svarbus sprendžiant numatomus 
pokyčius darbo rinkos struktūrose;

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
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5d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5d. yra tvirtai įsitikinęs, kad visiems 
darbuotojams, neatsižvelgiant į jų 
užimtumo statusą ar darbo sektorių, 
turėtų būti taikoma darbo teisės aktuose 
numatyta apsauga, nepaisant jų darbo 
sutarties ar darbo santykių pobūdžio, ir jie 
turėtų būti apsaugoti nuo bet kokios 
formos diskriminacijos ar leidžiančių 
nukrypti nuostatų, kurios baudžia jaunus 
darbuotojus ar kitas pažeidžiamas grupes; 
pripažįsta, kad daugumoje sektorių, kurie 
nuo COVID-19 krizės nukentėjo 
labiausiai, daugiausia dirbo moterys ir tai 
buvo pagrindiniai sektoriai, kai kuriems iš 
jų buvo būdingos mažų garantijų darbo 
sąlygos, ir kad ekonomikos gaivinimo 
laikotarpiu reikėtų dėti ypatingas 
pastangas ir skirti tam tikrų išteklių, kad 
būtų pagerintos užimtumo sąlygos ir 
padidintas tokių sektorių pripažinimas;

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. dar kartą patvirtina programos 
„ES – sveikatos labui“, kuri pagal naują 
daugiametę finansinę programą (DFP) yra 
didžiausia sveikatos programa, kada nors 
finansuota iš ES biudžeto, svarbą ir 
potencialą; tikisi, kad bus padidinta 
sinergija tarp visų ES programų, kurios 
suteikia papildomų investicijų į sveikatos 
sektorių, pvz., ESF+, ERPF, „Europos 
horizontas“ ir Skaitmeninės Europos 
programa;

6. dar kartą patvirtina programos 
„ES – sveikatos labui“, kuri pagal naują 
daugiametę finansinę programą (DFP) yra 
didžiausia sveikatos programa, kada nors 
finansuota iš ES biudžeto, svarbą ir 
potencialą; ragina naudoti Sąjungos lėšas 
siekiant užtikrinti galimybę visiems gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas skatinant 
gydytojų steigimąsi ir ligoninių išlaikymą 
kaimo vietovėse; primygtinai ragina 
nustatyti bendrus standartus darbuotojų 
sveikatai apsaugoti ir nustatyti 
subalansuotus sprendimus, siekiant 
užtikrinti galimybę pasinaudoti vakcina, 
pradedant nuo labiausiai pažeidžiamų 
grupių; tikisi, kad bus padidinta sinergija 
tarp visų ES programų, kurios suteikia 



RR\1227120LT.docx 69/126 PE663.167v02-00

LT

papildomų investicijų į sveikatos sektorių, 
pvz., ESF+, ERPF, „Europos horizontas“ ir 
Skaitmeninės Europos programa;

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad reikia stiprinti 
visuotines ir solidarumu grindžiamas 
visuomenės sveikatos apsaugos sistemas, 
kaip ES socialinio modelio ir 
įsipareigojimo teikti kokybiškas viešąsias 
paslaugas, dalį, investuojant į viešąsias, 
ne pelno sistemas, siekiant užtikrinti, kad 
būtų pakankamai kvalifikuotų, gerai 
išmokytų, gerai apmokamų darbuotojų, 
kurie sugeba patenkinti gyventojų 
poreikius; primygtinai rekomenduoja 
investuoti į švietimą ir įgūdžių gerinimą 
tobulinant profesinio mokymo programų 
specializaciją ir užtikrinant darbuotojų 
teises į aktyvią darbo rinkos politiką; 
ragina valstybes nares kovoti su sveikatos 
priežiūros specialistų trūkumu 
investuojant į įgūdžių tobulinimą ir 
vertinant sveikatos priežiūros profesijas 
bei jas remiant ir padarant jas 
patrauklesnes ir prieinamesnes, ypatingą 
dėmesį skiriant kaimo ir atokioms 
vietovėms;

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad yra didelė rizika 
patirti psichikos sveikatos problemų ir 
prastesnę psichikos gerovę, kurią 
pablogintų tiek darbo vietos praradimas, 
tiek ir užimtumo nesaugumas, ir laikosi 
nuomonės, kad žmonėms reikės 
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papildomos paramos norint grįžti į įprastą 
gyvenimą ir susidoroti su pandemijos 
iškeltomis problemomis, ir ragina 
valstybes nares atkreipti dėmesį į rizikos 
psichikos sveikatai mažinimo būdus 
tolesnių COVID-19 protrūkių atveju;

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Antraštinė dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Socialinis atsigavimas ir Europos 
socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6c. primena Europos socialinių teisių 
ramsčio įgyvendinimą, grindžiamą tvariu 
ir labai konkurencingos socialinės rinkos 
ekonomikos augimu, siekiant visiško 
užimtumo ir socialinės pažangos, 
skatinant visų lygybę ir kartų solidarumą 
ir saugant vaikų teises, kaip įtvirtinta 
Europos Sąjungos sutartyje – tai yra labai 
svarbu kuriant kokybišką užimtumą ir 
didesnę gerovę visiems;

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6d. pabrėžia galimybės naudotis 
lygiomis teisėmis, pavyzdžiui, socialinės 
apsaugos ir pajamų apsaugos teisėmis, 
svarbą ir būtinybę imtis skubių veiksmų 
kovojant su nedarbu, įskaitant jaunimo 
nedarbą, ypač COVID-19 krizės metu; 
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primena, kad įgyvendinant Europos 
socialinių teisių ramstį šios teisės bus 
išplėstos, kad jomis galėtų naudotis visi 
darbuotojai, neatsižvelgiant į jų darbo 
santykius, ir suteikiamos tos pačios teisės 
nestandartiniams darbuotojams ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims; 
mano, kad Europos socialinių teisių 
ramsčio įgyvendinimas turėtų būti 
papildytas sukuriant Europos 
perdraudimo mechanizmus, siekiant 
apsaugoti užimtumą ir kovoti su nedarbu, 
įskaitant darbo vietų ir darbuotojų 
pajamų išsaugojimą išorinių sukrėtimų 
atvejais;

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6e dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6e. laikosi nuomonės, kad plataus 
užmojo aukšto lygio veiksmų planas 
įgyvendinti 20 Europos socialinių teisių 
ramsčio principų, prisiimant 
įsipareigojimus siekti aukštynkrypės 
konvergencijos, padės ES užtikrinti 
subalansuotą ir tvarų ekonomikos 
augimą, skatinti socialinę ir teritorinę 
sanglaudą bei gilinti ekonominę ir 
politinę ES integraciją; yra tvirtai 
įsitikinęs, kad veiksmų planas bus 
priemonė ES, valstybėms narėms ir 
socialiniams partneriams spręsti Europai 
kylančius klausimus, pavyzdžiui, 
skaitmeninimą, perėjimą prie žaliosios 
ekonomikos ir demografinius pokyčius, ir 
padės sušvelninti neigiamą COVID-19 
pandemijos poveikį sveikatos, užimtumo, 
socialiniams ir ekonominiams aspektams; 
pabrėžia, kad reikia skirti pakankamai 
išteklių veiksmų planui finansuoti ir tol, 
kol bus pastebimas ekonominis 
pandemijos poveikis, planas bus 
papildomas bendrąja nukrypti leidžiančia 
išlyga, kurią rems nuoseklia ECB politika, 
taip pat Stabilumo ir augimo paktu, 



PE663.167v02-00 72/126 RR\1227120LT.docx

LT

kuriais siekiama bendros žmonių gerovės, 
įtraukios darbo rinkos ir darbuotojų 
apsaugos;

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6f dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6f. laikosi nuomonės, kad 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonė (EGADP) privalo 
prisidėti įgyvendinant Europos socialinių 
teisių ramstį, siekiant sukurti stabilias 
kokybiškas darbo vietas, socialinę 
sanglaudą ir įtrauktį, ir pabrėžia, kad 
socialiniai tikslai turėtų būti įtraukti į 
visus susijusius teisės aktus, reglamentus 
ir įgyvendinimo planus, susijusius su 
iniciatyva „Next Generation EU“;

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6g dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6g. primena, kad socialinis dialogas ir 
socialiniai partneriai turi būti ekonomikos 
gaivinimo plano kertinis akmuo, siekiant 
sukurti atsakomybę už reformas ir 
investicijas ir užtikrinti, kad ekologinė ir 
skaitmeninė pertvarka būtų socialiai 
teisinga, ir mano, kad kolektyvinės 
derybos yra pagrindinė priemonė 
suteikiant veiksmingą užimtumą ir 
socialinius rezultatus, užtikrinant geresnį 
socialinių teisių priėmimą ir jų 
įgyvendinimą; pabrėžia, kad socialiniai 
partneriai tiek nacionaliniu, tiek ES 
lygmenimis turėtų iš esmės prisidėti 
įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramstį ir sistemingai dalyvauti rengiant 
nacionalinius ir Europos ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, 
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juos įgyvendinant ir stebint;

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Antraštinė dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Skaitmeninės ir ekologinės pertvarkos 
klausimo sprendimas

Skaitmeninės ir ekologinės pertvarkos bei 
socialinio teisingumo klausimo sprendimas

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. pabrėžia, kad dėl COVID-19 krizės 
reikia dar skubiau panaikinti skaitmeninę 
atskirtį ir paspartinti Europos skaitmeninę 
transformaciją; pažymi, kokia svarbi yra 
ES programų sinergija, kad būtų 
sudarytos sąlygos sėkmingai paspartinti 
proveržio technologijų ir inovacijų 
įsisavinimą rinkoje; mano, kad 
Skaitmeninės Europos programa labai 
svarbi didinant Europos 
konkurencingumą pasaulinėje 
skaitmeninėje ekonomikoje ir siekiant 
technologinio suverenumo; mano, kad ši 
programa paskatins investicijas į ES 
našiąją kompiuteriją, dirbtinį intelektą, 
kibernetinį saugumą, taip pat į pažangių 
skaitmeninių įgūdžių tobulinimą 
ekonomikoje ir visuomenėje;

7. primena, kad perėjimas prie 
skaitmeninės ir neutralaus poveikio 
klimatui ekonomikos turėtų būti 
grindžiamas socialiniu teisingumu, 
didesne gerove, socialine pažanga, 
saugumu, klestėjimu, lygybe ir įtrauktimi 
ir turėtų užtikrinti tinkamas darbo sąlygas 
ir visapusiškai gerbti darbuotojų teises; 
pabrėžia, kad tam reikės investicijų 
pritaikyti pramonines gamybos priemones 
ir pagerinti susijusią infrastruktūrą, 
junglumą, tinklo saugumą ir būsimą 
darbo organizavimą, taip pat reikės 
investicijų į naujus socialinės ir 
organizacinės paramos darbuotojams 
teikimo būdus, pavyzdžiui, nuotoliniu 
būdu dirbančių asmenų darbo sąlygų 
gerinimą ir „teisės atsijungti“ įvedimą; 
pabrėžia, kad dėl COVID-19 krizės reikia 
dar skubiau panaikinti skaitmeninę atskirtį 
ir paspartinti Europos skaitmeninę 
transformaciją; be to, pabrėžia, kad būtina 
užtikrinti, jog skaitmeninės investicijos ir 
skaitmeninė pertvarka būtų įtraukios ir 
nieko nepaliktų nuošalyje, ypač palankių 
sąlygų neturinčių grupių ir regionų 
atžvilgiu; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 
kad svarbu užtikrinti visiems, įskaitant 
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gyvenantiems atokiose ir kaimo vietovėse, 
plačias galimybes naudotis internetu ir 
skaitmeninėmis priemonėmis, taip pat 
skaitmeniniu švietimu ir mokymu, ypač 
neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus 
asmenims;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7a. pažymi, kokia svarbi yra ES 
programų sinergija, kad būtų sudarytos 
sąlygos sėkmingai paspartinti proveržio 
technologijų ir inovacijų įsisavinimą 
rinkoje; mano, kad Skaitmeninės Europos 
programa labai svarbi didinant Europos 
konkurencingumą pasaulinėje 
skaitmeninėje ekonomikoje ir siekiant 
technologinio suverenumo; mano, kad ši 
programa paskatins investicijas į ES 
našiąją kompiuteriją, dirbtinį intelektą, 
kibernetinį saugumą, taip pat į pažangių 
skaitmeninių įgūdžių tobulinimą 
ekonomikoje ir visuomenėje; laikosi 
nuomonės, kad skaitmeninė pertvarka turi 
būti grindžiama į žmogų orientuotu ir 
etiniu požiūriu, nes žmogaus orumas ir 
žmogaus teisės turi būti saugomos visais 
skaitmeninių priemonių ir dirbtinio 
intelekto kūrimo ir naudojimo etapais;

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7b. pabrėžia, kad reikia tvirto atsako 
reaguojant į naujas trumpų projektų 
ekonomikos keliamas problemas, kai auga 
skaitmeninių platformų skaičius, tačiau 
trūksta darbuotojų apsaugos ir teisių dėl 
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to, kad plačiai naudojamas fiktyvus 
savarankiškas darbas arba dėl darbo 
nestabilumo, kurį dažniausiai patiria 
jauni darbuotojai ir kitos pažeidžiamos 
grupės; pabrėžia, kad bus itin svarbu kuo 
geriau panaudoti 2022 m. bendrąjį 
biudžetą ir spręsti klausimus, kuriuos 
kelia būsima įgūdžių politika ir 
priemonės, skirtos remti pokyčius darbo 
rinkoje ir geresnį prisitaikymą prie 
demografinių pokyčių, automatizavimo ir 
skaitmeninimo, visų pirma gerinant 
potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje 
padėtyje esančių grupių integraciją į 
darbo rinką;

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia pagrindinį ES biudžeto 
vaidmenį užtikrinant Europos žaliojo kurso 
sėkmę ir sąžiningą perėjimą prie tvaresnės 
ir atsparesnės ekonomikos; visų pirma 
pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad nauja 
augimo strategija būtų pagrįsta tinkamais 
ištekliais, kad Sąjunga galėtų vykdyti savo 
įsipareigojimus, užtikrindama, kad nė 
viena sritis nebūtų apleista, ir ketina 
atidžiai stebėti strategijos įgyvendinimą 
naudojant 2022 m. biudžetą; šiuo atžvilgiu 
pabrėžia, kad šiuolaikiška ir atspari ES 
infrastruktūra yra pagrindinis komponentas 
didinant konkurencingumą ir stiprinant ES 
strateginę autonomiją; todėl pripažįsta 
Europos infrastruktūros tinklų priemonės 
(EITP) ir ES kosmoso programų pridėtinę 
vertę;

8. pabrėžia pagrindinį ES biudžeto 
vaidmenį užtikrinant Europos žaliojo kurso 
sėkmę ir sąžiningą perėjimą prie tvaresnės 
ir atsparesnės ekonomikos gerinant visų 
gerovę ir mažinant socialinę nelygybę bei 
ekonominį disbalansą tarp valstybių narių 
ir lyčių bei kartų nelygybę; visų pirma 
pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad nauja 
augimo strategija būtų pagrįsta tinkamais 
ištekliais, kad Sąjunga galėtų vykdyti savo 
įsipareigojimus, užtikrindama, kad teisinga 
pertvarka nepaliktų nė vieno asmens ir nė 
vienos vietos nuošalyje, ir turėtų spręsti 
socialinę ir ekonominę nelygybę bei 
pirmiausia sutelkti dėmesį į darbuotojų 
apsaugą, ir ketina atidžiai stebėti strategijos 
įgyvendinimą, taip pat klimato ir 
biologinės įvairovės integravimą į 2022 m. 
biudžetą; pakartoja, kad perėjimas prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos 
ir tvarios visuomenės privalo būti 
vykdomas kartu su Europos socialinių 
teisių ramsčio įgyvendinimu; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia, kad šiuolaikiška ir 
atspari ES infrastruktūra yra pagrindinis 
komponentas didinant konkurencingumą ir 
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stiprinant ES strateginę autonomiją; todėl 
pripažįsta Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės (EITP) ir ES kosmoso programų 
pridėtinę vertę;

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8a. palankiai vertina Teisingos 
pertvarkos fondą (TPF) ir pabrėžia, kad 
TPF turi sutelkti dėmesį į asmenų 
poreikius ir socialinę gerovę bei siekti 
socialinio tvarumo, remdamas tinkamų ir 
tvarių darbo vietų kūrimą, darbuotojų 
perkvalifikavimą ir kurdamas socialinę 
infrastruktūrą, kad niekas neliktų 
nuošalyje; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
teisingos pertvarkos priemonės leis 
visapusiškai įgyvendinti ekologinę ir 
skaitmeninę pertvarką, kartu patikinant 
darbuotojus, kad jie ir toliau turės stabilų 
darbą ar pajamas, kurių pakanka norint 
išsaugoti gerą jų ir jų šeimos gyvenimo 
lygį, ir šiuo tikslu skatina prieigą naudotis 
kokybiškomis darbo galimybėmis, aktyvia 
darbo rinkos politika, įskaitant 
perkvalifikavimo ir mokymo politiką, ir 
didžiulėmis investicijomis į darbo vietų 
kūrimą bei valdymą, pagrįstą socialiniu 
dialogu;

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Antraštinė dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Geresnės perspektyvos jaunajai kartai ir 
demografinių problemų sprendimas

Geresnės perspektyvos jaunajai kartai ir 
socialinių bei demografinių problemų 
sprendimas
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Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
-9 dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

-9. pasisako už ES biudžetą, kuriuo 
skatinama lygybė visais gyvenimo 
etapais – nuo žmonių gyvenimo pradžios 
iki pabaigos; šiuo tikslu ragina parengti 
programą, kurią įgyvendinant būtų 
remiamos valstybės narės, norinčios 
sukurti arba stiprinti viešąjį ir visuotinį 
vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų 
priežiūros tinklą, taip pat viešąjį tinklą, 
skirtą asmenims, kurie yra labai 
priklausomi nuo priežiūros, pvz., 
neįgalieji arba asmenys, kuriems reikia 
ilgalaikės priežiūros;

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. pabrėžia, kad, kaip ir po 2008 m. 
finansų krizės, jaunimas ir vėl itin 
nukentėjo nuo COVID-19 krizės padarinių; 
todėl atkreipia dėmesį į tai, kad turėtų būti 
išsamiai išnagrinėtos visos finansavimo 
galimybės, kad būtų galima sėkmingai 
gerinti jaunimo įtraukimą į darbo rinką ir 
gyvenimo perspektyvas;

9. atkreipia dėmesį į su COVID-19 
pandemija susijusius gyvenimo įpročių ir 
darbo modelių pokyčius; pabrėžia, kad, 
kaip ir po 2008 m. finansų krizės, 
jaunimas, visų pirma jaunuoliai 
priklausantys pažeidžiamoms grupėms, ir 
vėl itin nukentėjo nuo COVID-19 krizės 
padarinių; pabrėžia, kad specialioji 
parama turėtų būti teikiama jauniems 
darbuotojams, kurie dažnai įdirbdami 
pagal mažų garantijų darbo sutartis ir 
dirba laikinus darbus yra tarp tų, kurie 
nuo krizės nukentėjo labiausiai;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9a. ragina valstybes nares ir Komisiją 
kovą su jaunimo nedarbu laikyti 
prioritetu, ypač vykdant Europos 
ekonomikos gaivinimo planą, ir 
visapusiškai pasinaudoti finansinėmis 
priemonėmis, pvz., Jaunimo garantijų 
iniciatyva, taip pat Europos programomis, 
pvz., „Erasmus+“, bei imtis tinkamų 
priemonių siekiant kovoti su jaunimo 
nedarbu;

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9b. atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
turėtų būti išsamiai išnagrinėtos visos 
finansavimo galimybės, kad būtų galima 
sėkmingai gerinti jaunimo įtraukimą į 
darbo rinką ir jo gyvenimo perspektyvas, 
taip sukuriant jaunimui geresnes 
galimybes; atsižvelgdamas į tai, palankiai 
vertina Jaunimo užimtumo srities 
dokumentų rinkinį, ypač sustiprintą 
Jaunimo garantijų iniciatyvą, ir pabrėžia, 
kad valstybės narės turi tai įgyvendinti, 
investuodamos atitinkamas ES lėšas pagal 
ESF +, Jaunimo užimtumo iniciatyvą, 
iniciatyvą „REACT-EU“, ERPF ir 
EGADP į jaunimo švietimą, mokymą, 
įgūdžių tobulinimą ir užimtumą; 
atsižvelgdamas į tai, mano, kad svarbu 
sukurti Jaunimo užimtumo iniciatyvos 
stebėsenos ir vertinimo programas;

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9c dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9c. primena, kad sustiprinta ir 
įpareigojanti Jaunimo garantijos 
iniciatyva gali atlikti svarbų vaidmenį 
remiant valstybes nares investuoti 
Europos žaliojo kurso kontekste į 
užimtumo galimybių kūrimą neutralaus 
poveikio klimatui, efektyviai energiją 
naudojančioje ir žiedinėje ekonomikoje ir 
turėti kvalifikuotą darbo jėgą šiems 
darbams atlikti užtikrinant, kad nė vienas 
jaunuolis, ypač priklausantis palankių 
sąlygų neturinčioms grupėms, nebūtų 
paliktas nuošalyje vykdant perėjimą prie 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikos;

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. tvirtina, kad Sąjunga negalės tvariai 
atgaivinti ekonomikos be savo jaunosios 
kartos; 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 šios programos potencialą 
įtraukiai skatinti kompetencijas, inovacijas 
ir verslumą;

10. tvirtina, kad Sąjunga negalės tvariai 
atgaivinti ekonomikos be savo jaunosios 
kartos; be to, pažymi, kad itin svarbu 
didinti finansinius išteklius tokioms 
Sąjungos programoms, pagal kurias 
jaunimui suteikiamos galimybės mokytis 
arba savanoriauti užsienyje, pavyzdžiui, 
„Erasmus+“, kurios sėkmingi rezultatai 
plečiant švietimo, mokymo ir darbo 
galimybes visoje Sąjungoje yra 
nepaneigiami; pabrėžia šios programos 
potencialą įtraukiai skatinti judumą, 
kompetencijas, inovacijas, verslumą ir 
tarpasmeninius ryšius; pabrėžia, kad 
viešosios išlaidos turėtų būti sutelktos į 
žmogiškąjį kapitalą, švietimą, mokymą ir 
kokybiškų darbo vietų kūrimą, 
atsižvelgiant į naujas darbo rinkos 
realijas;
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10a. apgailestauja dėl to, kad daugiau 
kaip ketvirtadaliui visų ES vaikų gresia 
skurdas arba socialinė atskirtis; pabrėžia, 
kad, atsigavimo po COVID-19 protrūkio 
kontekste, vaikų skurdo problemos 
sprendimas ateinančiais metais taps dar 
svarbesnis; atsižvelgdamas į tai, pakartoja 
savo raginimą Komisijai skubiai 
įgyvendinti Europos vaiko garantijų 
sistemą, siekiant padėti užtikrinti, kad 
kiekvienas vaikas Europoje, kuriam 
gresia skurdas ar socialinė atskirtis, 
turėtų galimybę naudotis pagrindinėmis 
teisėmis, tokiomis kaip sveikatos 
priežiūra, vaiko priežiūra, švietimas, 
ikimokyklinis ugdymas, tinkama mityba ir 
deramas būstas;

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10b. ragina visas valstybes nares, ne tik 
tas, kurias labiausiai paveikė jaunimo 
nedarbas, ir toliau investuoti pakankamai 
ESF+ išteklių į priemones jaunimo 
užimtumui remti ir skirti bent 12,5 proc. 
savo ESF+ išteklių, kuriems taikomas 
pasidalijamasis valdymas, tiksliniams 
veiksmams ir struktūrinėms reformoms, 
skirtoms remti kokybišką jaunimo 
užimtumą;

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10c dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10c. pakartoja labai svarbų profesinio 
rengimo ir mokymo vaidmenį suteikiant 
žinias, įgūdžius ir kompetencijas, 
reikalingas jaunimui įsidarbinti; pabrėžia, 
kad pagal ESF+ ir sustiprintą Jaunimo 
garantijų iniciatyvą reikia investuoti į 
profesinio rengimo ir mokymo kokybę ir 
patrauklumą;

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10d. atsižvelgdamas į tai, ragina visas 
valstybes nares, ne tik tas, kurios 
labiausiai kenčia nuo vaikų skurdo, skirti 
bent 5 proc. ESF+ išteklių, kuriems 
taikomas pasidalijamasis valdymas, remti 
veiklą pagal Europos vaiko garantijų 
sistemą; be to, ragina Komisiją suteikti 
galimybę naudotis visais įmanomais 
ištekliais ir valstybes nares juos 
panaudoti, įskaitant REACT-EU, EGADP 
ir kt., vaiko garantijų sistemai įgyvendinti;

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. pabrėžia, kad būtina rasti tvarius ir 
ilgalaikius sprendimus, kaip sėkmingai 
spręsti struktūrines demografines 
problemas ir mažinti protų nutekėjimą 
kaimo, atokiose ir mažiau išsivysčiusiose 
ES vietovėse; pabrėžia, kad reikia skirti 
finansinių išteklių siekiant atgaivinti 
teritorijas, kuriose mažėja gyventojų, ir 
teikti senėjančiai Europos visuomenei 
tinkamą paramą, pvz., sudarant galimybes 

11. pabrėžia, kad būtina rasti tvarius ir 
ilgalaikius sprendimus, kaip sėkmingai 
spręsti struktūrines demografines 
problemas ir mažinti protų nutekėjimą bei 
darbo jėgos ir kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumus kaimo, atokiose ir mažiau 
išsivysčiusiose ES vietovėse; taip pat 
pabrėžia skaitmeninių sprendimų 
potencialą sukurti nuotolinio darbo 
galimybes, leidžiančias žmonėms dirbti 
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naudotis sveikatos priežiūros, judumo ir 
viešosiomis paslaugomis; pabrėžia, jog 
reikia sukurti tinkamas struktūras, kad būtų 
galima tirti tendencijas ir siūlyti priemones 
siekiant tinkamai atsižvelgti į 
demografinius pokyčius;

savo darbą nepersikeliant į didesnius 
miestus; pabrėžia, kad reikia skirti 
finansinių išteklių siekiant atgaivinti 
teritorijas, kuriose mažėja gyventojų, 
pavyzdžiui, teikiant geresnę paramą 
jaunoms šeimoms, kuriant prieinamą ir 
kokybišką infrastruktūrą vaikams, vyresnio 
amžiaus asmenims bei neįgaliesiems ar 
kitoms pažeidžiamoms grupėms, ir teikti 
šeimoms ir senėjančiai Europos 
visuomenei tinkamą paramą, pvz., sudarant 
galimybes naudotis sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės priežiūros, judumo, mokymosi 
visą gyvenimą ir viešosiomis paslaugomis; 
todėl pabrėžia, jog reikia sukurti tinkamas 
struktūras, kad būtų galima tirti tendencijas 
ir siūlyti priemones siekiant tinkamai ir 
visapusiškai atsižvelgti į demografinius 
pokyčius;

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11a. pabrėžia, kad vyresnio amžiaus 
žmonės yra grupė, kuri labiausiai kenčia 
nuo COVID-19 pandemijos, kiek tai susiję 
su mirtingumo rodikliais, socialinės 
izoliacijos ir sunkių ligų rizika, nes 
COVID-19 pasekmių rizika didėja su 
amžiumi; pabrėžia, kad 2022 m. Sąjungos 
biudžete turėtų būti akcentuojama, kaip 
svarbu saugoti ir skatinti vyresnio 
amžiaus asmenų orumą ir jų pagrindines 
teises ES;

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11b. be to, ragina skirti pakankamai 
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lėšų investicijoms į būstą paremti, kad 
būtų galima veiksmingai spręsti 
augančias problemas – įperkamo būsto 
trūkumą, prastas būsto sąlygas, atskirtį 
dėl būsto ir benamystę;

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11c. ragina valstybes nares labiau 
sutelkti ESF ir Teisingos pertvarkos fondo 
(TPF) išteklius ir juos derinti su 
nacionalinėmis ir vietos investicijomis, 
siekiant kovoti su socialine atskirtimi, 
energijos nepritekliumi ir materialiniu 
nepritekliumi, siekiant veiksmingai kovoti 
su skaitmenine takoskyra ir skaitmenine 
atskirtimi, ypač kaimo vietovėse, tarp 
jaunimo, vyresnio amžiaus asmenų ir 
neįgaliųjų, taip pat užtikrinti galimybę 
naudotis skaitmeninėmis priemonėmis ir 
programomis bei prieinamomis ryšių 
infrastruktūromis;

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. mano, kad ekonomikos augimas ir 
klestėjimas, vidaus saugumas, ES išorės 
sienų apsauga, tinkamas Šengeno erdvės 
veikimas ir judėjimo laisvė ES teritorijoje 
yra neatskiriamai susiję ir abipusiai 
naudingi; pabrėžia, kad tolesnė Šengeno 
erdvės integracija, remiantis ekspertų 
vertinimais, suteiktų valstybėms narėms 
prie išorės sienų didesnes finansines sienų 
kontrolės galimybes; pabrėžia, kokios 
svarbios yra didelės ES investicijos vidaus 
saugumo srityje, siekiant stiprinti ES 
teisėsaugą ir teisminį atsaką reaguojant į 

12. mano, kad ekonomikos augimas ir 
klestėjimas, vidaus saugumas, ES išorės 
sienų apsauga, tinkamas Šengeno erdvės 
veikimas ir darbuotojų bei paslaugų teikėjų 
judėjimo laisvė ES teritorijoje yra 
neatskiriamai susiję ir abipusiai naudingi; 
pabrėžia, kad tolesnė Šengeno erdvės 
integracija, remiantis ekspertų vertinimais, 
suteiktų valstybėms narėms prie išorės 
sienų didesnes finansines sienų kontrolės 
galimybes; pabrėžia, kokios svarbios yra 
didelės ES investicijos vidaus saugumo 
srityje, siekiant stiprinti ES teisėsaugą ir 
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tarpvalstybines nusikalstamumo grėsmes ir 
skatinti informacijos mainus;

teisminį atsaką reaguojant į tarpvalstybines 
nusikalstamumo grėsmes ir skatinti 
informacijos mainus; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad svarbu stiprinti valstybių 
narių pasitikėjimą, kuris yra būtinas 
veiksmingam teismų ir teisėsaugos 
bendradarbiavimui;

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. atkreipia dėmesį į tai, kad visoms 
įstaigoms, veikiančioms saugumo, 
teisingumo ir sienų kontrolės srityje, reikia 
tinkamo finansavimo, darbuotojų ir jų 
mokymo, kad šios įstaigos galėtų vykdyti 
atsakingesnes pareigas, taip pat pažymi šių 
įstaigų bendradarbiavimo svarbą, 
technologinių inovacijų ir prisitaikymo prie 
jų poreikį ir esminį šių įstaigų vaidmenį 
stiprinant valstybių narių bendradarbiavimą 
ir koordinavimą;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad visoms 
įstaigoms, veikiančioms saugumo, 
teisingumo ir sienų kontrolės, darbo ir 
sveikatos srityse, reikia tinkamo 
finansavimo, darbuotojų ir jų mokymo, kad 
šios įstaigos galėtų vykdyti atsakingesnes 
pareigas, taip pat pažymi šių įstaigų 
bendradarbiavimo svarbą, technologinių 
inovacijų ir prisitaikymo prie jų poreikį ir 
esminį šių įstaigų vaidmenį stiprinant 
valstybių narių bendradarbiavimą ir 
koordinavimą;

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
15 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

15. pabrėžia, kad ES privalo užtikrinti, 
kad ji turėtų pakankamai išteklių 
geopolitiniams krizės padariniams spręsti ir 
saugiai bei stabiliai pasaulinei aplinkai 
užtikrinti;

15. pabrėžia, kad ES privalo užtikrinti, 
kad ji turėtų pakankamai išteklių ir, 
bendradarbiaudama su tarptautiniais 
partneriais ir trečiosiomis šalimis, 
išnagrinėti veiksmingus būdus 
geopolitiniams krizės padariniams spręsti ir 
saugiai bei stabiliai pasaulinei aplinkai 
užtikrinti;
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. pabrėžia, kad vėlai priėmus 2021–
2027 m. DFP, gerokai vėluota pradėti 
vykdyti tokias ES pavyzdines programas, 
kaip „Erasmus+“ ir „Europos horizontas“, 
taip pat finansuoti Žaliojo kurso ir 
skaitmeninimo strategijas; todėl tikisi, kad 
bus dedamos visos pastangos siekiant 
užtikrinti, kad 2022 m. būtų visapusiškai 
vykdomos visos naujos ES programos; šiuo 
atžvilgiu primena Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos bendrą pareiškimą dėl 
reagavimo į COVID-19 krizės poveikį, 
paskelbtą bendrose išvadose dėl 2021 m. 
biudžeto, kuriame ypatingas dėmesys 
skiriamas labiausiai krizės paveiktiems 
ekonomikos sektoriams, pvz., MVĮ, 
turizmo bei apgyvendinimo ir maitinimo 
paslaugų sektoriams, taip pat labiausiai 
krizės paveiktiems žmonėms;

17. pabrėžia, kad vėlai priėmus 2021–
2027 m. DFP, gerokai vėluota pradėti 
vykdyti tokias ES pavyzdines programas, 
kaip „Erasmus+“ ir „Europos horizontas“, 
ir tokius fondus kaip „ESF+“, taip pat 
finansuoti Žaliojo kurso ir skaitmeninimo 
strategijas; todėl tikisi, kad bus dedamos 
visos pastangos siekiant užtikrinti, kad 
2022 m. būtų visapusiškai vykdomos visos 
naujos ES programos; šiuo atžvilgiu 
primena Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
bendrą pareiškimą dėl reagavimo į 
COVID-19 krizės poveikį, paskelbtą 
bendrose išvadose dėl 2021 m. biudžeto, 
kuriame ypatingas dėmesys skiriamas 
socialinio ir ekonominio COVID-19 
pandemijos poveikio sukeltoms 
problemoms spręsti labiausiai krizės 
paveiktuose ekonomikos sektoriuose, pvz., 
MVĮ, turizmo bei apgyvendinimo ir 
maitinimo paslaugų sektoriuose, taip pat 
tiems žmonėms ir darbuotojams, įskaitant 
vyresnio amžiaus ir priešpensinius 
darbuotojus ar savarankiškai dirbančius 
asmenis, kurie krizės buvo paveikti 
labiausiai, pvz., ; pažeidžiamoms grupėms, 
visų pirma labiausiai kenčiantiems nuo 
nepritekliaus;

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17a. pakartoja, jog labai svarbu, kad 
2022 m. biudžetas ir jo programos bei 
operacijos visiškai atitiktų Europos 
socialinių teisių ramsčio principus; 
pabrėžia, kad reikia remti visus susijusius 
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suinteresuotuosius subjektus, įskaitant 
NVO, teikiančias socialines paslaugas, ir 
padėti sušvelninti neigiamą pandemijos 
poveikį labiausiai pažeidžiamoms 
grupėms;

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17b. primena didelius ekonominius 
nuostolius dėl lyčių užimtumo ir darbo 
užmokesčio skirtumų ir pabrėžia moterų 
pridėtinę vertę ES darbo rinkoje, be kita 
ko, šalinant jos trūkumus; primena, kad 
pandemija labiau paveikia moteris, 
kalbant apie su sveikata susijusią riziką, 
esamą nelygybę užimtumo srityje ir 
priežiūros pareigas, ir tvirtai remia 
sprendimus, kuriais siekiama krizės metu 
sustabdyti tiesioginę ir netiesioginę 
moterų diskriminaciją;

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17c. pabrėžia, kad svarbu padidinti 
finansavimą priemonėms, skirtoms 
skatinti vyrų ir moterų lygybę ir vienodas 
galimybes įsidarbinti; primena plataus 
užmojo finansavimo ir kitų priemonių, 
skatinančių paramą kovos su 
diskriminacija teisės aktams ir politikai 
bei jų įgyvendinimą, svarbą;
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17d. mano, kad teisinga pertvarka, 
kuria remiamas Europos žaliasis kursas ir 
propaguojama į žmogų orientuota 
skaitmeninė pertvarka, turi padėti 
sklandžiai pereiti prie lyčių aspekto; siūlo 
2022 m. bendrajame biudžete atsižvelgti į 
lyčių ir negalios klausimus, siekiant 
geriau suderinti politiką ir veiklą, 
kuriomis skatinamas vienodas moterų ir 
neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje, ir 
siūlo apsvarstyti galimybę taikyti tokių 
biudžeto asignavimų stebėsenos ir 
vertinimo sistemas;

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17e dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17e. primena, kokį svarbų vaidmenį 
atleistiems darbuotojams gali atlikti 
pertvarkytas Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondas remiant ir 
perkvalifikuojant darbuotojus, atleistus iš 
darbo dėl ekonominio COVID-19 krizės 
poveikio; mano, kad valstybės narės 
turėtų naudotis fondu ir plačiai skleisti 
informaciją darbuotojams ir jų atstovams 
apie paramos galimybes;

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. pabrėžia, kad 2022 m. Sąjungos 
biudžetas sujungs pirmąjį ir antrąjį 
veiksmų gairių dėl naujų nuosavų išteklių 

20. pabrėžia, kad 2022 m. Sąjungos 
biudžetas sujungs pirmąjį ir antrąjį 
veiksmų gairių dėl naujų nuosavų išteklių 
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nustatymo etapus; šiuo atžvilgiu pažymi, 
jog reikia užtikrinti sklandų įgyvendinimą, 
kad nauji nuosavi ištekliai padengtų bent 
jau išlaidas, susijusias su Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonės 
grąžinimu;

nustatymo etapus; šiuo atžvilgiu pažymi, 
jog reikia užtikrinti sklandų įgyvendinimą, 
kuriuo, laikantis subsidiarumo principo, 
būtų užtikrinama, kad nauji nuosavi 
ištekliai padengtų bent jau išlaidas, 
susijusias su Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonės 
grąžinimu;

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20a. ragina 2022 m. Sąjungos biudžete 
ypatingą dėmesį skirti užjūrio šalių ir 
teritorijų (UŠT) poreikiams ir santykiams 
su jomis, nes jos ypač nukentėjo dėl 
socialinių ir ekonominių COVID-19 
pandemijos pasekmių ir jos yra labiau 
pažeidžiamos neigiamo klimato kaitos 
poveikio; be to, pabrėžia, kad reikia 
gerinti UŠT galimybes gauti finansavimą, 
nes dėl savo ypatingo statuso ir dydžio jos 
turi ribotus administracinius išteklius ir 
žinias;

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20b. su nusivylimu primena, kad nuo 
2021 m. sausio mėn. buvo atleista 60 
išorės darbuotojų, Parlamentui teikiančių 
aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugas, 
nes nebuvo atnaujinta sutartį laimėjusios 
maitinimo paslaugų įmonės sutartis; 
pabrėžia, kad Europos Parlamentas turėtų 
rodyti pavyzdį pandemijos metu darbo 
vietose išlaikant kuo daugiau ypatingos 
svarbos darbuotojų; šiuo atžvilgiu reiškia 
didelį susirūpinimą dėl darbuotojų, 
teikiančių Parlamentui ypatingos svarbos 
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ir struktūrines paslaugas, pavyzdžiui, 
valymo ir aprūpinimo maistu ir gėrimais, 
sutarčių ir darbo sąlygų; atsižvelgdamas į 
tai, ragina Europos Parlamentą 
išnagrinėti galimybę šias darbo vietas 
kurti ir paslaugas teikti pasitelkiant 
Parlamento vidaus išteklius;

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20c. pabrėžia, kad bandomieji projektai 
ir parengiamieji veiksmai yra labai 
vertingos priemonės siekiant inicijuoti 
naują veiklą ir naujas politikos kryptis 
užimtumo ir socialinės įtraukties srityse ir 
kad kelios EMPL komiteto idėjos 
anksčiau buvo sėkmingai įgyvendintos 
kaip bandomieji projektai ir (arba) 
parengiamieji veiksmai; vis dėlto yra 
susirūpinęs dėl Komisijos išankstinių 
vertinimų objektyvumo, kuris gali stipriai 
paveikti jų priėmimą Parlamente; be to, 
ragina, kad bandomųjų projektų ir (arba) 
parengiamųjų veiksmų įgyvendinimas 
būtų skaidrus ir atitiktų juose priimtus 
tikslus ir rekomendacijas; ragina 
Komisiją siekiant veiksmingumo 
pirmenybę teikti šių projektų ir veiksmų 
įgyvendinimui per Sąjungos agentūras, 
kai jie patenka į jų kompetencijos sritis;

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20d dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20d. primena svarbų agentūrų indėlį 
sprendžiant įvairius užimtumo ir 
socialinius klausimus, tokius kaip 
gyvenimo ir darbo sąlygų, judumo, 
sveikatos ir saugos, įgūdžių ir kt., ir 
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renkant duomenis, ypač atliekant 
apklausas; pabrėžia, kad agentūrų 
užduotys nuolat kinta, todėl joms turi būti 
suteikiami šioms užduotims atlikti būtini 
ištekliai; pirmiausia primygtinai ragina 
užtikrinti tinkamą naujosios Europos 
darbo institucijos darbuotojų skaičių ir 
finansavimą;
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UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Biudžeto komiteto
pirmininkui
Johanui Van Overtveldtui
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl 2022 m. biudžeto gairių – III skirsnis (2020/2265(BUI))

Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Užsienio reikalų komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę Jūsų 
komitetui. 2021 m. sausio 25 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę laiško 
forma ir paraginti atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti toliau 
pateikiamus pasiūlymus.

Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šį klausimą 2021 m. vasario 23 d. posėdyje. Per šį 
posėdį komitetas nusprendė paraginti atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus.

Pagarbiai

David McAllister

PASIŪLYMAI

1. Ragina numatyti plataus užmojo 2022 m. biudžetą išorės veiksmų ir gynybos srityje, 
kuris sudarytų galimybes ES atremti išorės iššūkius, įgyvendinti savo prioritetus ir imtis 
pasaulinės lyderės vaidmens;

2. ragina stiprinti pasaulinį ES atsaką į COVID-19 krizę ir didinti jos pastangas šalinti 
COVID-19 pandemijos poveikį ir atsigauti nuo jo;

3. pabrėžia, kad reikia padidinti Vakarų Balkanų šalims ir rytinėms bei pietinėms 
kaimyninėms šalims numatytą finansavimą siekiant remti politines ir ekonomines 
reformas, taip pat kovoti su ekonominėmis ir socialinėmis COVID-19 pandemijos 
pasekmėmis;

4. ragina Komisiją nuolat teikti demokratijai ir rinkimų stebėjimo misijoms skirtiems 
biudžetams finansinių išteklių, kad Sąjunga galėtų, be kitų iniciatyvų, pagal kurias 
teikiama speciali parama piliečių rinkimų stebėjimo organizacijoms, remti rinkimų 
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procesus ir stiprinti demokratines institucijas trečiosiose šalyse, kuriose reikia užtikrinti 
stabilumą; pabrėžia, kad svarbu skirti pakankamai išteklių siekiant įgyvendinti 
mechanizmus, kuriais skatinama pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms 
pasauliniu lygmeniu;

5. tikisi, kad naujos kartos išorės finansavimo priemonės padės padidinti ES išorės 
veiksmų finansavimo nuoseklumą, atskaitomybę ir efektyvumą; ragina užtikrinti didesnį 
išorės finansavimo priemonių finansavimo skaidrumą ir demokratinę priežiūrą 
Parlamentui vykdant strateginį vadovavimą ir Parlamentui bei Komisijai vykdant 
tvirtesnį geopolitinį dialogą, kuris sudarytų galimybes tinkamai įvertinti biudžeto, 
įskaitant rezervą naujiems iššūkiams ir prioritetams, panaudojimą; ragina Komisiją kuo 
greičiau informuoti Europos Parlamentą prieš bet kokį planuojamą rezervo lėšų 
mobilizavimą ir primena Komisijos prievolę visapusiškai atsižvelgti į Parlamento 
nuomonę; pabrėžia sąlygų ir finansavimo pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonę (KVTBP) ir Pasirengimo narystei paramos priemonę 
(PNPP III) sustabdymo svarbą žmogaus teisių pažeidimų ir didelio teisinės valstybės 
padėties blogėjimo atvejais;

6. primena, kad svarbu numatyti ES biudžetą, kurio nomenklatūra būtų pakankamai 
išsami, kad abi biudžeto valdymo institucijos tinkamai atliktų savo sprendimų priėmimo 
vaidmenį skirstant finansinius išteklius politiniams prioritetams ir vykdytų savo 
įgaliojimus tikrinti, kaip vykdomas biudžetas; prašo Komisijos sukurti atskiras biudžeto 
eilutes, skirtas Vakarų Balkanams ir Turkijai pagal PNPP III, taip pat numatyti 
išsamesnę nomenklatūrą rytinių bei pietinių kaimyninių šalių prioritetams pagal 
KVTBP, įskaitant specialią UNRWA skirtą eilutę;

7. pabrėžia, jog svarbu, kad valstybės narės teiktų pakankamą finansinę paramą, taip pat 
pasitelkiant Europos gynybos fondą, siekiant suformuoti tvirtą Europos bendrą saugumo 
ir gynybos sąjungą (BSGP), ir pabrėžia, jog svarbu stiprinti Europos bendradarbiavimą 
gynybos ir saugumo klausimais, kad būtų didinamos dislokavimo galimybės ir 
operacinis veiksmingumas, dedant daugiau pastangų bendrai plėtojant karinius ir 
civilinius pajėgumus;

8. ragina padidinti sumas biudžeto eilutėse, skirtose užsienio politikos poreikiams ir 
prioritetams, reagavimui į krizes ir BSGP civilinėms bei neatidėliotinoms priemonėms, 
siekiant spręsti didelio COVID-19 pandemijos poveikio problemą;

9. pabrėžia, kad svarbu dėti daugiau pastangų siekiant darnaus vystymosi tikslų imantis 
įtraukių veiksmų, nes kyla rizika, jog pažeidžiamoms grupėms teks prisiimti pasaulinės 
krizės naštą.

Frakcijos Dalyvavę nariai



RR\1227120LT.docx 93/126 PE663.167v02-00

LT

PPE David McAllister (pirmininkas), Željana Zovko (pirmininko pavaduotoja), Alexander Alexandrov Yordanov, 
Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam 
Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, 
Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Vladimir Bilcik (pavaduojantis narys), Deli 
Andor (pavaduojantis narys)

S&D Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu 
Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, 
Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Pierfrancesco Majorino (pavaduojantis narys)

RENEW Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier 
Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

ID Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, 
Marco Zanni (pavaduojantis narys)

Verts/ALE Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon, Thomas Waitz, Salima 
Yenbou

ECR Witold Jan Waszczykowski (pirmininko pavaduotojas), Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, 
Hermann Tertsch, Charlie Weimers

Kairieji - GUE/NGL Stelios Kouloglou, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

NI Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi, Kostas Papadakis
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VYSTYMOSI KOMITETO LAIŠKAS

Biudžeto komiteto
pirmininkui
Johanui Van Overtveldtui
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl 2022 m. biudžeto gairių – III skirsnis (2020/2265(BUI))

Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Vystymosi komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę Jūsų 
komitetui. 2021 m. vasario 25 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę laiško 
forma ir paraginti atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus.

Pagarbiai

Tomas Tobé

PASIŪLYMAI

1. yra tvirtai įsitikinęs, kad Sąjungos biudžetas turi atspindėti Sąjungos išorės užmojus, 
įskaitant siekį būti pagrindine besivystančių šalių partnere;

2. atkreipia dėmesį į nerimą keliantį COVID-19 pandemijos poveikį besivystančioms 
šalims ir į tai, kad šiuo metu šių šalių pažanga siekiant JT Darnaus vystymosi tikslų 
regresuoja; pabrėžia, jog esant tokiai padėčiai kaip niekad svarbu, kad ES laikytųsi 
vystymosi finansavimo įsipareigojimų, įskaitant visišką visų turimų Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KVTBP) lėšų panaudojimą 
numatytiems tikslams ir atitinkamą KVTBP reglamento 25 straipsnio dėl perkėlimų 
įgyvendinimą;

3. atkreipia dėmesį į precedento neturintį pasaulinį humanitarinės pagalbos poreikį, 
kuriam patenkinti, deja, suteikiama nepakankamai išteklių; palankiai vertina tai, kad 
derybose dėl DFP tikslingai siekta didinti humanitarinę pagalbą, tačiau ragina 
visapusiškai mobilizuoti solidarumo ir neatidėliotinos pagalbos rezervo (SEAR) lėšas, 
kurių nominalioji vertė neturėtų būti mažesnė negu mobilizuotų neatidėliotinos 
pagalbos rezervo lėšų vertė pagal ankstesnę DFP ir siektų iki 60 proc. maksimalios 
lėšų, galimų skirti SEAR išorės naudojimui, ribos;
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4. pakartoja savo nuomonę, kad biudžeto nomenklatūra turi būti sudaryta tokiu būdu, 
kuris sudarytų sąlygas biudžeto valdymo institucijai veiksmingai atlikti savo vaidmenį 
priimant sprendimus, o Parlamentui – visų pirma atlikti savo demokratinės priežiūros 
ir tikrinimo funkcijas; todėl primygtinai reikalauja, kad biudžeto nomenklatūra 
visapusiškai ir kuo greičiau atspindėtų susitarimą dėl KVTBP reglamento; šiuo 
atžvilgiu ragina Komisiją pateikti 2021 m. ES biudžeto taisomojo biudžeto projektą, 
kuriuo būtų įgyvendinamas derybose dėl KVTBP reglamento pasiektas susitarimas dėl 
penkių atskirų finansinių paketų, skirtų geografinėms programoms Azijoje, t. y. 
Artimuosiuose Rytuose, Pietų Azijoje, Vidurinėje Azijoje, Šiaurės ir Pietryčių Azijoje 
bei Ramiojo vandenyno regione. Šiems paketams turėtų būti sukurtos atskiros 
atitinkamos biudžeto eilutės; mano, kad toks suderinimas galėtų ir turėtų būti atliktas 
prieš 2022 m. biudžeto procedūrą;

5. primena, jog KVTBP reglamente numatyta, kad Komisija turi informuoti Parlamentą 
apie numatomą KPTBP rezervo panaudojimą, visų pirma geopolitinio dialogo 
kontekste; tikisi laiku gauti šią informaciją, įskaitant informaciją apie siūlomų išlaidų 
priežastis, konkrečius jų tikslus, numatomus paramos gavėjus ir įgyvendinimo tvarką 
bei apie tai, kaip rezervo panaudojimas būtų susijęs su KVTBP reglamente numatytais 
horizontaliaisiais principais ir iškeltais tikslais.
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BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ DĖL FINANSINIO SUDERINAMUMO

Biudžeto komiteto
pirmininkui
Johanui Van Overtveldtui
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl 2022 m. biudžeto procedūros gairių – III skirsnis  
2020/2265(BUI)

Gerb. Pirmininke,

Biudžeto kontrolės (CONT) komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą rengiant Europos 
Parlamento 2022 m. biudžeto procedūros gaires atsižvelgti į toliau pateikiamus susirūpinimą 
keliančius klausimus.

Neįvykdyti įsipareigojimai (RAL)

1. CONT komitetas yra susirūpinęs dėl to, kad:

– 2019 m. ir toliau didėja neįvykdytų įsipareigojimų suma, kuri 2019 m. pabaigoje 
siekė 298,0 mlrd. EUR (palyginti su 281,2 mlrd. EUR 2018 m.); 2019 m. jie atitiko 
2,7 metų įsipareigojimų asignavimus, kurie truko ilgiau nei vienus metus, t. y. jie 
padidėjo nuo 2,3 metų 2012 m., t. y. atitinkamų ankstesnės DFP metų.

– 2019 m. neįvykdyti įsipareigojimai pasiekė aukščiausią lygį dėl to, kad 
įsipareigojimų asignavimai sistemingai viršija mokėjimų asignavimus, o mokėjimų 
poreikiai atidedami į 2021–2027 m. DFP; 

2. CONT komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad pastaraisiais metais mokėjimų asignavimų 
lygis metiniuose biudžetuose buvo pastebimai žemesnis už DFP viršutinę ribą, o tai 
ateityje gali lemti didesnį mokėjimų poreikį ir kelti pavojų biudžetui; pabrėžia, kad 
didžioji neįvykdytų mokėjimų asignavimų dalis bus padengta pagal kitą DFP;

3. CONT komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad 2019 m. pagrindinė finansinė rizika ES 
biudžetui buvo susijusi su tiesiogiai Sąjungos biudžete nustatytomis finansinėmis 
operacijomis paskolų pavidalu (53,7 proc.) ir ES garantijų fonde nustatytoms finansinėms 
operacijoms (46,3 proc.); pastebi, kad įtraukus ir galimus būsimus mokėjimus, susijusius 
su ESIF (Europos strateginių investicijų fondas) garantija, 2019 m. pabaigoje bendra ES 
biudžetui tenkančios rizikos suma siekė net 90,5 mlrd. EUR;

4. todėl CONT komitetas ragina Komisiją išsamiai aprašyti visą ES biudžetui kylančią 
riziką metinėje ataskaitoje dėl bendrajame biudžete nustatytų garantijų, įskaitant riziką, 
kuri kyla dėl ESIF garantijos ir visų susijusių būsimų finansinių operacijų;
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5. CONT komitetas pažymi, kad Sąjunga daugiau naudojosi EIB grupės teikiamomis 
finansinėmis priemonėmis ir biudžeto garantijomis; primena, kad šiuo metu EIB grupės 
operacijoms, kurios nėra finansuojamos iš Sąjungos biudžeto, bet naudojamos tiems 
patiems Sąjungos tikslams, nėra taikomi Audito Rūmų audito įgaliojimai; primygtinai 
ragina EIB sudaryti Audito Rūmams galimybę visapusiškai audituoti EIB veiklos 
tvarkingumą ir finansinę veiklą;

COVID-19 pandemija

6. CONT komitetas laikosi nuomonės, kad Parlamentas turi visapusiškai dalyvauti 
mobilizuojant „Next Generation EU“ lėšas; 

7. CONT komitetas atkreipia dėmesį į padidėjusias ES biudžeto išlaidas, skirtas ES vakcinų 
strategijai ir kitiems veiksmams, susijusiems su atsaku į COVID-19 pandemiją, remti, kai 
finansavimas teikiamas pagal Skubios paramos priemonę, taip pat moksliniams 
tyrimams, EIB ir išorės finansavimui, įskaitant Komisijos iniciatyvą surinkti 
750 mln. EUR papildomų įnašų iš valstybių narių; todėl labai svarbu, kad Komisija 
užtikrintų visišką vakcinų pirkimo ir platinimo skaidrumą; pabrėžia, kad panaikinti 
asignavimai mokslinių tyrimų srityje 2019 m. iš viso sudarė 635 mln. EUR ir juos galima 
pakartotinai panaudoti pagal Finansinių reglamentų 15 straipsnio 3 dalį, siekiant remti 
Europos pasirengimą sveikatos priežiūrai ir reagavimą į krizes;

8. CONT komitetas pažymi, kad 2020 m. ir ateinančiais metais COVID-19 protrūkis turės 
reikšmingos įtakos visam pasauliui ir svarbių padarinių ES biudžetui, ir šiuo atžvilgiu nuo 
2020 m. Sąjungos įgyvendinamos skubaus atsako iniciatyvos turės įtakos įvairaus turto ir 
įsipareigojimų Sąjungos finansinėse ataskaitose pripažinimui, vertinimui arba 
pergrupavimui;

9. CONT komitetas ragina Komisiją, atsižvelgiant į COVID-19 krizę, iš naujo įvertinti, ar 
dabartinių priemonių rizikai ES biudžetui sušvelninti pakanka ir ar jos yra tinkamos, ir 
peržiūrėti garantijų fondų, iš kurių dengiamos iš ES biudžeto skiriamos garantijos, 
tikslines atidėjinių normas; ragina Komisiją užtikrinti valdymo ir kontrolės sistemų 
skaidrumą, veiksmingumą, sąskaitų priimtinumą ir atspindimų išlaidų teisėtumą ir 
tvarkingumą; pabrėžia, kad reikia sąveikios skaitmeninės stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
sistemos, pagal kurią būtų sistemingai ir realiu laiku stebimos išlaidos, susijusios su 
Sąjungos biudžetu ir galutiniais finansavimo gavėjais (fiziniais asmenimis), siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi patikimo finansų valdymo standartų;pažymi, kad Audito 
Rūmai ir Parlamentas, atsižvelgdami į didelę finansinę apimtį, turėtų atidžiai kontroliuoti 
finansinę riziką biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu;

Savalaikis lėšų panaudojimas

10. CONT komitetas pažymi, kad 2019 m. bendras ESI fondų (Europos struktūrinių ir 
investicijų fondo) lėšų įsisavinimo lygis buvo mažesnis nei atitinkamais ankstesnės DFP 
metais, kad tik devyniose valstybėse narėse 2014–2020 m. DFP lėšų įsisavinimo lygis 
buvo didesnis nei ankstesnėje DFP, ir kad bendras įsisavinimo tempas 2019 m. išliko 
beveik toks pat kaip 2018 m.;

11. CONT komitetas taip pat pažymi, kad 2019 m. pradžioje, po penkerių 2014–2020 m. 
DFP, galutinį gavėją pasiekė tik maždaug 17 proc. viso ESI finansavimo, kurį įsipareigota 
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skirti pagal pasidalijamojo valdymo finansines priemones; ragina Komisiją tobulinti 
ataskaitų teikimo ir duomenų valdymo sistemas, siekiant padidinti šių išlaidų skaidrumą 
ir atsekamumą;

12. CONT komitetas ragina Komisiją parengti veiksmų planą, įskaitant EIB grupės veiksmų 
plano peržiūrą, numatant aiškias paskatas veiksmingai įsisavinti turimas lėšas, taip pat 
padėti valstybėms narėms rasti reikalavimus atitinkančių projektų, turinčių aiškią 
Europos pridėtinę vertę; 

Interesų konfliktas ir teisinė valstybė

13. CONT komitetas pažymi, kad nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. galioja Finansinio reglamento 
61 straipsnyje pateikta platesnė interesų konflikto apibrėžtis; pabrėžia Komisijos 
atsakomybę užtikrinti, kad šios nuostatos būtų deramai stropiai įgyvendinamos visoje 
Sąjungoje ir kad įgyvendinant Sąjungos biudžetą būtų veiksmingai ir efektyviai kovojama 
su įvairių formų interesų konfliktais;

14. CONT komitetas yra susirūpinęs dėl finansinių nuostolių, kuriuos sukėlė bendri teisinės 
valstybės principo laikymosi keliose valstybėse narėse trūkumai, dėl kurių esami skundų 
nagrinėjimo ir apsaugos mechanizmai tampa niekiniais arba neveiksmingais; ragina 
Komisiją nedelsiant visais aspektais užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą, kad 
taikant sąlygų mechanizmą būtų išvengta tolesnio neigiamo poveikio ES biudžetui;

15. primena 2020 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliuciją, kurioje pabrėžiama, kad 
teisėkūros institucijos susitarė, jog Reglamentas dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos 
sąlygų režimo bus taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. ir turės būti taikomas visiems 
įsipareigojimams ir mokėjimams; primygtinai ragina Komisiją, kaip Sutarčių sergėtoją, 
užtikrinti, kad minėtas reglamentas būtų visapusiškai taikomas nuo dienos, dėl kurios 
susitarė teisėkūros institucijos, ir primena, kad panaikinti reglamentą ar jo dalį gali tik 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas; tvirtina, jog, jei valstybė narė sieks, kad 
reglamentas ar jo dalys būtų panaikinti, Parlamentas gins jo galiojimą Teisme, ir tikisi, 
kad Komisija palaikys Parlamento poziciją; pabrėžia, kad tokiu atveju Parlamentas 
paprašys Audito Rūmų taikyti pagreitintą procedūrą; primena SESV 265  straipsnį ir 
pareiškia, kad yra pasirengęs juo pasinaudoti;

Nuosavi ištekliai

16. CONT komitetas atkreipia dėmesį į pakeistą paradigmą, pagal kurią Europos Komisija 
išimties tvarka gali pasiskolinti iki 750 mlrd. EUR kapitalo rinkose; primygtinai 
reikalauja, kad grąžinimo metodika būtų skaidri, suprantama ir ją būtų galima patikrinti; 
primygtinai reikalauja, kad grąžinimai būtų vykdomi taikant tvarią ir skaidrią naujų ES 
nuosavų išteklių sistemą ir kad jie būtų visiškai padengiami pajamomis iš tikrų naujų ES 
nuosavų išteklių, siekiant užtikrinti grąžinimo plano patikimumą ir įgyvendinamumą;

17. CONT komitetas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pajamų, gautų iš Europos Sąjungos 
pasiskolintų paskolų, įrašymą į ES biudžetą kaip išorės asignuotas įplaukas turėtų atidžiai 
išnagrinėti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, atsižvelgiant į jų didelę finansinę 
apimtį; pabrėžia, kad dėl šios skolinimosi veiklos masto reikia daugiau profesinių žinių 
ir administracinių pajėgumų, atsižvelgiant į veiksmingas skolinimosi ir grąžinimo 
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operacijas, specialią rizikos valdymo ir kontrolės sistemą, siekiant užtikrinti apskaitos 
įrašų patikimumą ir tikslų prisiimtų įsipareigojimų vertinimą; vis dėlto pabrėžia, kad 
valdymo išlaidų kontrolė taip pat turi būti griežtai prižiūrima; prašo, kad biudžeto 
kontrolės institucijai būtų laiku pateikta skolinimosi plano pažangos ataskaita, siekiant ją 
tinkamai patikrinti vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

18. CONT primygtinai teigia, kad siūloma nuosavų išteklių sistema neturėtų didinti bendros 
fiskalinės naštos ES mokesčių mokėtojams, kad ji turėtų užkirsti kelią tam, kad 
ekonomikos gaivinimo finansavimo našta tektų pažeidžiamiausiems asmenims,  ir kad 
dėl jos finansuojant ES biudžetą turėtų sumažėti nacionalinių BNP pagrįstų įnašų dalis; 
laikosi nuomonės, kad naujų tikrų nuosavų išteklių dalis turi atlikti svarbų vaidmenį ES 
biudžeto įplaukų srityje ir užtikrinti sąžiningos vidaus rinkos skatinimą;

Pagarbiai

Monika Hohlmeier Joachim Kuhs
CONT komiteto pirmininkė Pranešėja Komisijos biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo klausimu
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APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETO 
LAIŠKAS

KP/ab
D(2021) 446

Biudžeto komiteto
pirmininkui
Johanui Van Overtveldtui
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl 2022 m. biudžeto gairių – III skirsnis (2020/2265(BUI))

Gerb. Pirmininke,

Gerb. p. Van Overtveldtai, 

dėl įtempto BUDG komiteto tvarkaraščio ENVI komiteto koordinatoriai 2021 m. sausio 11 d. 
nusprendė, kad ENVI komitetas pateiks nuomonę dėl 2022 m. biudžeto gairių (III skirsnis) 
(2020/2265 (BUI)) laiško forma. Todėl, kaip ENVI komiteto pirmininkas ir nuolatinis 
pranešėjas biudžeto klausimais, norėčiau Jums pateikti ENVI komiteto nuomonę rezoliucijos 
dalių, kurias ENVI komitetas patvirtino 2021 m. vasario 24 d. posėdyje, forma ir tikimės, kad 
Jūsų komitetas į jas atsižvelgs: 

 pabrėžia, kad 2022 m. Sąjungos biudžetas turėtų padėti užtikrinti greitą, atsparų, 
socialiniu požiūriu sąžiningą ir teisingą atsigavimą po COVID-19 pandemijos ir jos 
padarinių, taip pat skatinti tvirtą ekonomikos gaivinimą ir padėti pasiekti peržiūrėtų 
2030 m. Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos tikslų, įskaitant biologinės įvairovės 
nykimo sustabdymą ir jos atkūrimą, taip pat energetikos tikslus ir tikslą ne vėliau kaip 
iki 2050 m. neutralizuoti ES poveikį klimatui; pabrėžia, kad žaliasis ekonomikos 
gaivinimas yra labai svarbus žingsnis siekiant Paryžiaus susitarimo tikslų, kartu 
užtikrinant, kad valstybėms narėms, kurios labiausiai nukentėjo nuo pandemijos ir jos 
socialinių bei ekonominių padarinių, būtų teikiama tinkama parama;

 pabrėžia, kad 2022 m. Sąjungos biudžetas turėtų būti suderintas su Sąjungos 
įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, [Reglamente (ES), kuriuo nustatoma 
poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)] nustatytais tikslais, Europos žaliojo kurso 
tikslais, socialine įtrauktimi ir regionine sanglauda, taip pat Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslais, kartu užtikrinant, kad būtų teikiama tinkama parama teisingam 
perėjimui, grindžiamam solidarumu ir teisingumu;

 pabrėžia, kad svarbu pasiekti klimato ir biologinės įvairovės aspektų integravimo 
tikslus; pabrėžia, jog labai svarbu, kad parama būtų teikiama tik toms veiklos rūšims, 
kurios atitinka reikšmingos žalos nedarymo principą; tvirtai remia tikslą, kad su klimatu 
susijusios išlaidos sudarytų bent 30 proc. viso Sąjungos biudžeto ir Europos Sąjungos 
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ekonomikos gaivinimo priemonės išlaidų, primygtinai reikalauja, kad šis tikslas būtų 
pasiektas, ir ragina nuo pirmųjų DFP metų dėti veiksmingas pastangas, kad būtų 
pasiektas minėtas išlaidų lygis; pakartoja 2019 m. rugsėjo 5 d. ENVI komiteto poziciją 
pagal 2021–2027 m. DFP nustatyti 40 proc. tikslą kalbant apie klimato aspekto 
integravimą; primena, kad, jei pagal [Reglamentą (ES) 2020/XXX, kuriuo nustatoma 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonė)] patiriamos išlaidos siektų 37 proc., tai turėtų padėti 
pasiekti su klimatu susijusius tikslus; primygtinai pabrėžia, kad svarbu nustatyti 
teisiškai privalomą su biologine įvairove susijusių išlaidų tikslą – 7,5 proc. DFP 
pradedant nuo 2024 m. ir 10 proc. DFP nuo 2026 m., turint mintyje galimybę šį lygį 
padidinti kitoje DFP; mano, kad būtina dėti visas pastangas, kad šis 10 proc. metinių 
išlaidų biologinei įvairovei lygis būtų pasiektas kuo greičiau pradedant nuo 2021 m.; 

 pakartoja savo raginimą tęsti darbą su klimatu ir biologine įvairove susijusių išlaidų 
stebėjimo srityje, taikant patikimą, skaidrią ir išsamią metodiką; palankiai vertina 
Komisijos įsipareigojimą glaudžiai bendradarbiauti su Parlamentu ir Taryba rengiant 
stebėjimo metodiką ir siekiant taikytinų tikslų; primygtinai reikalauja, kad taikant 
klimato išlaidų stebėjimo metodiką būtų atsižvelgiama į laipsniško Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonės finansavimo nutraukimo poveikį, būtų atskirtas 
klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos, jei įmanoma, ir kad būtų įtrauktos 
atitinkamos priemonės, jei pažanga būtų nepakankama; tikisi, kad atliekant šį darbą bus 
atsižvelgta į aukščiausius standartus, jau taikomus tokiam stebėjimui; palankiai vertina 
tai, kad bus atsižvelgta į esamą su klimatu ir biologine įvairove susijusių tikslų 
dubliavimąsi; tikisi kasmetinių konsultacijų klimato tikslų klausimu, kaip nustatyta 
Tarpinstituciniame susitarime (TIS);

 primygtinai ragina, kad 2022 m. Sąjungos biudžete būtų užtikrinta pakankamai išteklių 
biologinės įvairovės nykimo ir aplinkos būklės blogėjimo problemai spręsti ir šiems 
procesams sustabdyti, nualintoms ekosistemoms apsaugoti, išsaugoti ir atkurti, taip pat 
2030 m. biologinės įvairovės strategijos, strategijos „Nuo ūkio iki stalo“, ES žiedinės 
ekonomikos veiksmų plano ir nulinės taršos veiksmų plano tikslams pasiekti; pakartoja 
raginimą Komisiją užtikrinti tinkamą susijusių direktoratų žmogiškųjų išteklių lygį, kad 
ne vėliau kaip iki 2050 m. būtų užtikrintas visapusiškas Biologinės įvairovės strategijos 
ir Cheminių medžiagų strategijos tvarumui užtikrinti įgyvendinimas ir perėjimas prie 
žiedinės bei neutralaus poveikio klimatui ekonomikos; yra susirūpinęs dėl to, kad 
pastaraisiais metais buvo labai sumažintas Aplinkos generalinio direktorato darbuotojų 
skaičius ir jo žmogiškieji ištekliai sudaro tik 1,3 proc. visų Komisijos darbuotojų; mano, 
kad pakankamas kvalifikuotų darbuotojų skaičius yra būtina sėkmingo Sąjungos 
politikos įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo sąlyga;

 pabrėžia, kad 2022 m. Sąjungos biudžetas turėtų atitikti su klimatu ir biologine įvairove 
susijusius tikslus; mano, kad klimato politikos veiksmams vykdyti reikia daug 
papildomų investicijų ir kad vykdant ilgalaikes investicijas būtina atsižvelgti į 
atsparumo klimato kaitai aspektą;

 atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu išlaikyti ES pavyzdinėms programoms ir fondams, 
įskaitant programą „ES – sveikatos labui“, naują programą LIFE ir Teisingos pertvarkos 
fondą, skiriamos paramos lygį;

 pabrėžia, kad 2022 m. Sąjungos biudžete turėtų būti numatyta pakankamai išteklių 
pajėgumams plėtoti ir atnaujinti, siekiant užtikrinti geresnę parengtį pandemijoms ir jų 
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valdymą ir stiprinti Sąjungos veiksmus, susijusius su pagrindiniais sveikatos aspektais, 
ir taip sukurti Europos sveikatos sąjungą, kurios tikslas – padėti užtikrinti vienodas 
galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir kuri būtų grindžiama Sutartyje 
nustatyta kompetencija; pabrėžia, kad turėtų būti skiriama pakankamai išteklių, visų 
pirma, siekiant padidinti investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą;

 ragina, kad 2022 m. Sąjungos biudžetu būtų remiami veiksmai, nurodyti Parlamento 
2020 m. liepos 10 d. rezoliucijoje dėl ES visuomenės sveikatos strategijos po COVID-
19, kurioje, visų pirma, Komisija, valstybės narės ir pasauliniai partneriai raginami 
užtikrinti galimybę visiems žmonėms pasaulyje greitai, vienodomis sąlygomis ir už 
prieinamą kainą gauti COVID-19 vakcinas ir gydymą, kai tik jie taps prieinami;   

 atkreipia dėmesį į tai, kad reikia ir toliau skirti pakankamą finansavimą Sąjungos 
civilinės saugos mechanizmui siekiant padėti reaguoti į ekstremalias visuomenės 
sveikatos situacijas, pvz., dabartinę pandemiją, miškų gaisrus, potvynius, žemės 
drebėjimus ir kitas gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes, kurių poveikį, kaip 
numatoma, dar labiau paaštrins klimato kaita, ir stiprinti biudžeto remiamą atsaką į 
nenumatytus įvykius; palankiai vertina su DFP susijusį susitarimą dėl papildomo 
finansavimo teikimo Sąjungos civilinės saugos mechanizmui, įskaitant pasirengimą 
nelaimėms, prognozuotu planavimu grindžiamų išankstinio perspėjimo sistemų 
tobulinimą, keitimąsi žiniomis ir iš ankstesnės patirties įgytas žinias;

 ragina įgyvendinti veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių, dar kartą patvirtina savo 
poziciją, kad ypač pritaria nuosaviems ištekliems, kuriais prisidedama siekiant Sąjungos 
tikslų sveikatos, aplinkos ir klimato srityse ir, visų pirma, užtikrinama didelė dalis 
pajamų, gaunamų taikant apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, iš įnašo už 
neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų ir taikant pasienio anglies dioksido korekcinį 
mechanizmą;

 primena, kad svarbu užtikrinti pakankamus finansinius išteklius Sąjungos agentūroms, 
susijusioms su Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto (ECHA, 
ECDC, EAA, EFSA ir EMA) kompetencijos sritimi, kad jos galėtų vykdyti savo 
įgaliojimus ir užduotis ir, inter alia, optimaliai reaguoti į COVID-19 protrūkio 
padarinius; pabrėžia, kad tinkama finansinė parama šioms agentūroms yra labai svarbi 
siekiant sėkmingai įgyvendinti Europos žaliojo kurso tikslus, užtikrinti visuomenės 
sveikatą ir optimalų apsaugos lygį visiems.

Panašų laišką išsiunčiau pagrindiniam pranešėjui 2022 m. biudžeto klausimais Karlo 
Ressleriui.

Pagarbiai

Pascal CANFIN
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VIDAUS RINKOS IR VARTOTOJŲ APSAUGOS KOMITETO LAIŠKAS

Biudžeto komiteto
pirmininkui
Johanui Van Overtveldtui
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl 2022 m. biudžeto gairių – III skirsnis (2020/2265)BUI))

Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas nusprendė pateikti 
nuomonę laiško forma Jūsų komitetui.

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas apsvarstė šį klausimą 2021 m. vasario 22 d. 
posėdyje. Per šį posėdį1 komitetas nusprendė paraginti atsakingą Biudžeto komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šio laiško priede pateikiamus pasiūlymus.

Pagarbiai

Anna Cavazzini
Pirmininkė

Priedas. Pasiūlymai

PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą savo 
pasiūlyme dėl rezoliucijos atsižvelgti į šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad COVID-19 krizė ES apribojo laisvą asmenų, prekių ir paslaugų judėjimą, 

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Eugen Jurzyca (nuomonės referentas), Anna Cavazzini (pirmininkė), Andrus 
Ansip (pirmininkės pavaduotojas), Maria Grapini (pirmininkės pavaduotoja), Alessandra Basso, Brando Benifei, 
Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Maria da Graça 
Carvalho, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra 
Geese, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina 
Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Adriana Maldonado López, Morten Løkkegaard, Antonius 
Manders, Beata Mazurek, Sven Mikser, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Tsvetelina 
Penkova, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Kim Van Sparrentak, 
Barbara Thaler, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Marco Zullo.
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kuris yra vienas iš vertingiausių Sąjungos pasiekimų; ragina imtis tinkamų ir 
veiksmingų iniciatyvų siekiant atkurti bendrosios rinkos veikimą, toliau ją stiprinti ir 
baigti kurti, kartu remiant perėjimą prie skaitmeninės ir tvarios ekonomikos, ir pašalinti 
nepagrįstai sukurtas kliūtis laisvai prekybai;

2. visų pirma atkreipia dėmesį į didelį vis dar nepakankamai išplėtoto laisvo paslaugų 
judėjimo potencialą ir ragina imtis iniciatyvų ir veiksmų, kuriais būtų skatinama 
tarpvalstybinė prekyba paslaugomis, mažinama nepagrįsta bendrovėms tenkanti 
administracinė našta ir užtikrinamas tinkamas galiojančių teisės aktų, tokių kaip 
Paslaugų direktyva, įgyvendinimas ir vykdymas; pabrėžia paslaugų, kurios padeda 
išmatuojamai sumažinti ES aplinkosauginį pėdsaką, svarbą;

3. mano, kad reikia dėti daugiau pastangų remiant valstybes nares viešojo sektoriaus 
skaitmeninimo srityje, visų pirma, kai tai susiję su įmonėms ir vartotojams poveikį 
darančiomis procedūromis, kurios jiems sudaro sąlygas administracines procedūras 
atlikti internetu;

4. pabrėžia Bendrosios rinkos programos, kuria siekiama pagerinti bendrosios rinkos 
veikimą, remti bendrovių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), 
konkurencingumą ir suteikti daugiau galių vartotojams, svarbą; primena, kad reikia 
kurti Bendrosios rinkos programos ir priemonės „Next generation EU“ Ekonomikos 
gaivinimo fondo sąveiką;

5. pažymi, kad geriausios viešųjų pirkimų patirties taikymas ES finansuojamiems 
projektams galėtų padėti išvengti dažnų klaidų ir užtikrinti tinkamą investicijų 
įgyvendinimą;

6. pabrėžia, kad reikia stiprinti ES lygmens rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimą 
siekiant užtikrinti internetu ir ne internetu parduodamų produktų saugumą ir vartotojų 
pasitikėjimą, ypač tais atvejais, kai perkama tarpvalstybiniu mastu;

7. pabrėžia, jog būtina veiksmingai supaprastinti muitinės procedūras ir tinkamai užtikrinti 
muitinės sistemų veikimą siekiant kovoti su sukčiavimu ir tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu, kad būtų skatinama konkurencija ir apsaugomi vartotojai; pakartoja, 
jog svarbu užtikrinti tinkamą ir veiksmingą įsipareigojimų asignavimų lygį, kad būtų 
sudaromos sąlygos modernizuoti muitų sąjungą remiant Sąjungos muitinės kodekso 
įgyvendinimą ir vystyti elektronines ir labiau automatizuotas muitinės sistemas siekiant 
padidinti ES bendrovių efektyvumą ir supaprastinti vartotojų apsaugos priemones; 
ragina šį modernizavimą atlikti atsižvelgiant į pokyčius, susijusius su Susitarimu dėl JK 
išstojimo iš ES; ragina visapusiškai laikytis Audito Rūmų rekomendacijų dėl 
veiksmingesnio biudžeto, vartotojų gerovės bei apsaugos ir didesnės naudos 
bendrovėms;

8. atkreipia dėmesį į ES finansavimą gaunančių institucijų atskaitomybės ir skaidrumo 
svarbą; pakartoja, kad veiksmingai panaudojant išlaidas ir tinkamai atliekant vertinimą 
sutaupoma lėšų, kurios gali būti skiriamos kitai veiklai finansuoti;

9. pabrėžia, jog reikia nuolat vykdyti visų biudžeto programų sąnaudų ir naudos analizę 
siekiant, kad ribotas Sąjungos biudžetas būtų panaudotas kuo veiksmingiau ir kad lėšos 
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būtų skiriamos aukščiausios kokybės ir didžiausią poveikį darantiems projektams, kurių 
rezultatai atitinka numatytus tikslus, finansuoti, įskaitant pageidaujamą indėlį siekiant 
tvarumo; atkreipia dėmesį į tai, kad ES finansavimas turėtų būti susietas ne su 
paprastais atlikto darbo matavimais, bet su išmatuojamais rezultatų rodikliais, kurie 
sudarytų sąlygas palyginti atskiras ES programas ir nustatyti jų eiliškumą pagal 
veiksmingumą.
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VIDAUS RINKOS IR VARTOTOJŲ APSAUGOS KOMITETO LAIŠKAS

Biudžeto komiteto
pirmininkui
Johanui Van Overtveldtui
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl 2022 m. biudžeto gairių – III skirsnis (2020/2265)BUI))

Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas nusprendė pateikti 
nuomonę laiško forma Jūsų komitetui.

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas apsvarstė šį klausimą 2021 m. vasario 22 d. 
posėdyje. Per šį posėdį1 komitetas nusprendė paraginti atsakingą Biudžeto komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šio laiško priede pateikiamus pasiūlymus.

Pagarbiai

Anna Cavazzini
Pirmininkė

Priedas. Pasiūlymai

PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą savo 
pasiūlyme dėl rezoliucijos atsižvelgti į šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad COVID-19 krizė ES apribojo laisvą asmenų, prekių ir paslaugų judėjimą, 
kuris yra vienas iš vertingiausių Sąjungos pasiekimų; ragina imtis tinkamų ir 

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Eugen Jurzyca (nuomonės referentas), Anna Cavazzini (pirmininkė), Andrus 
Ansip (pirmininkės pavaduotojas), Maria Grapini (pirmininkės pavaduotoja), Alessandra Basso, Brando Benifei, 
Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Maria da Graça 
Carvalho, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra 
Geese, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina 
Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Adriana Maldonado López, Morten Løkkegaard, Antonius 
Manders, Beata Mazurek, Sven Mikser, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Tsvetelina 
Penkova, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Kim Van Sparrentak, 
Barbara Thaler, Edina Tóth, Tom Vandenkendelaere, Marco Zullo.



RR\1227120LT.docx 107/126 PE663.167v02-00

LT

veiksmingų iniciatyvų siekiant atkurti bendrosios rinkos veikimą, toliau ją stiprinti ir 
baigti kurti, kartu remiant perėjimą prie skaitmeninės ir tvarios ekonomikos, ir pašalinti 
nepagrįstai sukurtas kliūtis laisvai prekybai;

2. visų pirma atkreipia dėmesį į didelį vis dar nepakankamai išplėtoto laisvo paslaugų 
judėjimo potencialą ir ragina imtis iniciatyvų ir veiksmų, kuriais būtų skatinama 
tarpvalstybinė prekyba paslaugomis, mažinama nepagrįsta bendrovėms tenkanti 
administracinė našta ir užtikrinamas tinkamas galiojančių teisės aktų, tokių kaip 
Paslaugų direktyva, įgyvendinimas ir vykdymas; pabrėžia paslaugų, kurios padeda 
išmatuojamai sumažinti ES aplinkosauginį pėdsaką, svarbą;

3. mano, kad reikia dėti daugiau pastangų remiant valstybes nares viešojo sektoriaus 
skaitmeninimo srityje, visų pirma, kai tai susiję su įmonėms ir vartotojams poveikį 
darančiomis procedūromis, kurios jiems sudaro sąlygas administracines procedūras 
atlikti internetu;

4. pabrėžia Bendrosios rinkos programos, kuria siekiama pagerinti bendrosios rinkos 
veikimą, remti bendrovių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), 
konkurencingumą ir suteikti daugiau galių vartotojams, svarbą; primena, kad reikia 
kurti Bendrosios rinkos programos ir priemonės „Next generation EU“ Ekonomikos 
gaivinimo fondo sąveiką;

5. pažymi, kad geriausios viešųjų pirkimų patirties taikymas ES finansuojamiems 
projektams galėtų padėti išvengti dažnų klaidų ir užtikrinti tinkamą investicijų 
įgyvendinimą;

6. pabrėžia, kad reikia stiprinti ES lygmens rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimą 
siekiant užtikrinti internetu ir ne internetu parduodamų produktų saugumą ir vartotojų 
pasitikėjimą, ypač tais atvejais, kai perkama tarpvalstybiniu mastu;

7. pabrėžia, jog būtina veiksmingai supaprastinti muitinės procedūras ir tinkamai užtikrinti 
muitinės sistemų veikimą siekiant kovoti su sukčiavimu ir tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu, kad būtų skatinama konkurencija ir apsaugomi vartotojai; pakartoja, 
jog svarbu užtikrinti tinkamą ir veiksmingą įsipareigojimų asignavimų lygį, kad būtų 
sudaromos sąlygos modernizuoti muitų sąjungą remiant Sąjungos muitinės kodekso 
įgyvendinimą ir vystyti elektronines ir labiau automatizuotas muitinės sistemas siekiant 
padidinti ES bendrovių efektyvumą ir supaprastinti vartotojų apsaugos priemones; 
ragina šį modernizavimą atlikti atsižvelgiant į pokyčius, susijusius su Susitarimu dėl JK 
išstojimo iš ES; ragina visapusiškai laikytis Audito Rūmų rekomendacijų dėl 
veiksmingesnio biudžeto, vartotojų gerovės bei apsaugos ir didesnės naudos 
bendrovėms;

8. atkreipia dėmesį į ES finansavimą gaunančių institucijų atskaitomybės ir skaidrumo 
svarbą; pakartoja, kad veiksmingai panaudojant išlaidas ir tinkamai atliekant vertinimą 
sutaupoma lėšų, kurios gali būti skiriamos kitai veiklai finansuoti;

9. pabrėžia, jog reikia nuolat vykdyti visų biudžeto programų sąnaudų ir naudos analizę 
siekiant, kad ribotas Sąjungos biudžetas būtų panaudotas kuo veiksmingiau ir kad lėšos 
būtų skiriamos aukščiausios kokybės ir didžiausią poveikį darantiems projektams, kurių 
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rezultatai atitinka numatytus tikslus, finansuoti, įskaitant pageidaujamą indėlį siekiant 
tvarumo; atkreipia dėmesį į tai, kad ES finansavimas turėtų būti susietas ne su 
paprastais atlikto darbo matavimais, bet su išmatuojamais rezultatų rodikliais, kurie 
sudarytų sąlygas palyginti atskiras ES programas ir nustatyti jų eiliškumą pagal 
veiksmingumą.
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REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Biudžeto komiteto
pirmininkui
Johanui Van Overtveldtui
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl pranešimo projekto dėl 2022 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, 
III skirsnis – Komisija (2020/2265(BUI))

Gerb. Pirmininke,

vasario 24 d. posėdžio metu REGI komiteto koordinatoriai nusprendė laišku išsiųsti komiteto 
pastabas dėl 2022 m. gairių rezoliucijos.  Būčiau dėkingas, jei Jūsų darbuotojai į BUDG 
komiteto balsavimo sąrašą įtrauktų šiuos pasiūlymus: 

* * *

Bendros pastabos

1. SESV 174 straipsnyje nurodyta, kad siekiant skatinti bendrą darnią Sąjungos plėtrą, 
būtina stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą; Sąjunga ypač siekia mažinti 
regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą;

2 įrodyta, kad investicijos, vykdomos pagal sanglaudos ir regioninės plėtros politiką, 
sukuria didelę Europos pridėtinę vertę ir padeda siekti tokių ES politikos tikslų kaip 
žaliasis kursas, Europos socialinių teisių ramstis, inovacijų skatinimas ir perėjimo prie 
skaitmeninės ekonomikos rėmimas;

3. primena, kad ES sanglaudos politika labai prisideda prie tvaraus ekonomikos augimo, 
investicijų ir konkurencingumo, taip pat prie saugių ir patikimų darbo ir gyvenimo 
sąlygų, įskaitant lygias galimybes ir nediskriminavimą;

4. tvirtai remia regioninę ir sanglaudos politiką kaip pagrindinę ES biudžeto investicinę 
priemonę, kuri leidžia užtikrinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, ir yra 
vienas iš svarbiausių ekonomikos atsigavimo po COVID-19 pandemijos elementų;

Vėlyva 2021–2027 m. sanglaudos politikos pradžia

5. pripažįsta, kad dėl labai vėlyvo Tarybos pozicijų dėl pasiūlymų su DFP susijusių 
teisėkūros procedūra priimamų aktų priėmimo neišvengiamai vėluojama pradėti 
įgyvendinti naują 2021–2027 m. sanglaudos politiką; 

6. ragina biudžeto valdymo instituciją, atsižvelgiant į du sutampančius programavimo 
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laikotarpius (2014–2020/n+3 ir 2021–2027 m.) ir į tai, kad po COVID-19 pandemijos 
būtina atgaivinti ekonomiką, 2022 m. metiniame biudžete užtikrinti pakankamą 
likvidumą, kad būtų galima patenkinti gaunamas mokėjimo paraiškas; 

7. ragina skirti daugiau išteklių Europos teritoriniam bendradarbiavimui (ETB, 
INTERREG), kad būtų galima geriau reaguoti į COVID-19 pandemiją ir užtikrinti 
būtiną tarpregioninį bendradarbiavimą vietos ir regionų lygmeniu;

Būtinybė koordinuoti biudžetą

8. pažymi, kad daugėja ES priemonių, kurių politikos tikslai yra artimi sanglaudos 
politikos tikslams ir juos papildo, pavyzdžiui, REACT-EU, TPF, RRF, CRII ir CRII+;  
pabrėžia, kad reikia atidžiai koordinuoti šių naujų priemonių diegimo biudžetinius 
aspektus, jei norima, kad jų poveikis būtų kuo didesnis; ir prašo Komisijos apsvarstyti, 
ar šiam tikslui pasiekti reikia papildomų administracinių išteklių;   

9. pabrėžia, kad daugiapakopis valdymas ir regioninių bei vietos valdžios institucijų ir kitų 
subjektų dalyvavimas yra išankstinė veiksmingų, skaidrių ir tikslinių investicijų sąlyga.

Pagarbiai 

Younous Omarjee
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PILIEČIŲ LAISVIŲ, TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Biudžeto komiteto
pirmininkui
Johanui Van Overtveldtui
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl 2022 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija 
(2020/2265(BUI))

Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui buvo 
pavesta pateikti nuomonę Jūsų komitetui.

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į 
savo dokumentą „2022 m. biudžeto sudarymo bendrosios gairės, III skirsnis – Komisija“ 
įtraukti šiuos pasiūlymus.

Pagarbiai

(parašas) Juan Fernando López Aguilar

PASIŪLYMAI

dėl 2022 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija
(2020/2265(BUI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 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 
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panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20121,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa2, ir 
bendras deklaracijas, dėl kurių šiuo klausimu susitarė Parlamentas, Taryba ir Komisija3, 
taip pat į susijusias vienašales deklaracijas4,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant 
veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo5,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 
2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas6, 

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentą (ES) 2020/2094, kuriuo 
nustatoma Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė atsigavimui po COVID-
19 krizės paremti7,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo8,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrąjį biudžetą9 ir prie jo 
pridėtus bendrus pareiškimus, dėl kurių susitarė Parlamentas, Taryba ir Komisija,

– atsižvelgdamas į ... d. Tarybos išvadas dėl 2022 m. biudžeto gairių (00000/2021),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A9-0000/2021),

Grįžimas į vėžes. 2022 m. biudžetas atsigavimui po COVID-19 krizės 

1. mano, kad, atsižvelgiant į itin neaiškias ekonomikos perspektyvas, kurios, kaip 
manoma, 2022 m. nepasieks iki pandemijos buvusio lygio, ir būtinybę greitai atsigauti 
po ekonominės ir socialinės 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 
stiprinimo, skatinant investicijas ir remiant darbo vietų kūrimą, kartu užtikrinant lygias 
galimybes visiems visoje Sąjungoje, taip pat padedant mažinti ekonominius, socialinius, 

1 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
2 OL L 433I, 2020 12 22, p. 11.
3 OL C 444I, 2020 12 22.
4 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0357, II priedas.
5 OL L 433I, 2020 12 22, p. 28.
6 OL L 424, 2020 12 15, p. 1.
7 OL L 433I, 2020 12 22, p. 23.
8 OL L 433I, 2020 12 22, p. 1.
9 OL L xx, ….
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teritorinius ir kartų skirtumus;

2. todėl ketina sudaryti ateities perspektyvomis grindžiamą biudžetą, kuriuo bus 
prisidedama prie ekonomikos gaivinimo proceso ir sudaromos sąlygos Sąjungai skatinti 
investicijas ir kovoti su nedarbu, skatinti skaitmeninę ir ekologinę pertvarką, gerinti 
jaunosios kartos gyvenimo perspektyvas, visų pirma daugiau dėmesio skiriant 
pažeidžiamoje padėtyje esančiam jaunimui, ir spręsti demografines problemas, taip pat 
užtikrinti saugią ir klestinčią aplinką ES piliečiams; mano, kad tai esminiai prioritetai 
siekiant skatinti ekonomikos atsigavimą ir kurti atsparesnės Sąjungos pagrindus; 

2a. pažymi, jog nepaisant daugybės privalumų, kuriuos ekonomikos gaivinimo planas 
suteiks valstybėms narėms ir ES piliečiams, visada išlieka rizika, kad nusikaltėliai 
pasisavins lėšas, skirtas darbo vietoms išsaugoti ir teisėtai ekonominei veiklai Europoje 
remti; mano, kad 2022 m. turėtų būti sustiprinta kova su sukčiavimu panaudojant ES 
biudžeto lėšas, korupcija, pinigų plovimu ir nusikalstamų veikų finansavimu;

Gyvybinga ekonomika siekiant skatinti investicijas ir kovoti su nedarbu

3. primena, kad MVĮ tebėra Europos ekonomikos pagrindas ir toliau atlieka labai svarbų 
vaidmenį užtikrinant darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą; pabrėžia, kokia svarbi 
tinkamai finansuojama Bendrosios rinkos programa siekiant skatinti smulkiojo verslo 
konkurencingumą ugdant skaitmeninius ir verslumo įgūdžius; taip pat pabrėžia 
programos „InvestEU“ potencialą skatinti tvarias, novatoriškas ir socialines investicijas, 
taip pat teikti kapitalo paramą mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurias 
neigiamai paveikė krizė;

4. pabrėžia, kad nuolat reikia investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas, visų pirma tam, 
kad ES būtų ekologinės ir skaitmeninės pertvarkos varomoji jėga; šiuo atžvilgiu 
pabrėžia konkrečius programos „Europos horizontas“ nuopelnus ir mano, kad būtina 
teikti MVĮ tinkamą paramą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, kad jos galėtų aktyviai 
dalyvauti sprendžiant šiuos svarbius uždavinius;

5. tvirtai remia regioninę politiką kaip pagrindinę ES biudžeto investicinę priemonę, kuri 
leidžia užtikrinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, ir kaip vieną iš 
svarbiausių ekonomikos gaivinimo aspektų; pabrėžia regioninės politikos vaidmenį 
siekiant tokių ES strateginių tikslų, kaip užimtumas, žalioji ekonomika ir inovacijos, ir 
kuriant įtraukesnę bei tvaresnę Sąjungą;

6. dar kartą patvirtina programos „ES – sveikatos labui“, kuri pagal naują daugiametę 
finansinę programą (DFP) yra didžiausia sveikatos programa, kada nors finansuota iš 
ES biudžeto, svarbą ir potencialą; tikisi, kad bus padidinta sinergija tarp visų ES 
programų, kurios suteikia papildomų investicijų į sveikatos sektorių, pvz., Europos 
socialinis fondas +“ (ESF+), Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), „Europos 
horizontas“ ir Skaitmeninės Europos programa; 

Skaitmeninės ir ekologinės pertvarkos klausimo sprendimas 

7. pabrėžia, kad dėl COVID-19 krizės reikia dar skubiau panaikinti skaitmeninę atskirtį ir 
paspartinti Europos skaitmeninę transformaciją; pažymi, kokia svarbi yra ES programų 
sinergija, kad būtų sudarytos sąlygos sėkmingai paspartinti proveržio technologijų ir 
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inovacijų įsisavinimą rinkoje; mano, kad Skaitmeninės Europos programa labai svarbi 
didinant Europos konkurencingumą pasaulinėje skaitmeninėje ekonomikoje ir siekiant 
technologinio suverenumo; mano, kad ši programa paskatins investicijas į ES našiąją 
kompiuteriją, dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą, taip pat į pažangių skaitmeninių 
įgūdžių tobulinimą ekonomikoje ir visuomenėje; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
kuriant arba diegiant bet kokius algoritmus ar taikomąsias programas turi būti 
laikomasi Pagrindinių teisių chartijoje nurodytų pagrindinių teisių, įskaitant teisę į 
privatų gyvenimą ir teisę į nediskriminavimą;

8. pabrėžia pagrindinį ES biudžeto vaidmenį užtikrinant Europos žaliojo kurso sėkmę ir 
sąžiningą perėjimą prie tvaresnės ir atsparesnės ekonomikos; visų pirma pabrėžia, jog 
būtina užtikrinti, kad nauja augimo strategija būtų pagrįsta tinkamais ištekliais, kad 
Sąjunga galėtų vykdyti savo įsipareigojimus, užtikrindama, kad nė viena sritis nebūtų 
apleista, ir ketina atidžiai stebėti strategijos įgyvendinimą naudojant 2022 m. biudžetą; 
šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad šiuolaikiška ir atspari ES infrastruktūra yra pagrindinis 
komponentas didinant konkurencingumą ir stiprinant ES strateginę autonomiją; todėl 
pripažįsta Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) ir ES kosmoso programų 
pridėtinę vertę; 

Geresnės perspektyvos jaunajai kartai ir demografinių problemų sprendimas

9. pabrėžia, kad, kaip ir po 2008 m. finansų krizės, jaunimas – visų pirma pažeidžiamoje 
padėtyje esantys jaunuoliai – ir vėl itin nukentėjo nuo COVID-19 krizės padarinių; 
todėl atkreipia dėmesį į tai, kad turėtų būti išsamiai išnagrinėtos visos finansavimo 
galimybės, kad būtų užtikrintas jaunimo įtraukimas į darbo rinką ir gyvenimo 
perspektyvos;

10. tvirtina, kad Sąjunga negalės tvariai atgaivinti ekonomikos be savo jaunosios kartos; 
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 šios programos potencialą 
įtraukiai skatinti kompetencijas, inovacijas ir verslumą;

11. pabrėžia, kad būtina rasti tvarius ir ilgalaikius sprendimus, kaip sėkmingai spręsti 
struktūrines demografines problemas ir mažinti protų nutekėjimą kaimo, atokiose ir 
mažiau išsivysčiusiose ES vietovėse; pabrėžia, kad reikia skirti finansinių išteklių 
siekiant atgaivinti teritorijas, kuriose mažėja gyventojų, ir teikti senėjančiai Europos 
visuomenei tinkamą paramą, pvz., sudarant galimybes naudotis sveikatos priežiūros, 
judumo ir viešosiomis paslaugomis; pabrėžia, jog reikia sukurti tinkamas struktūras, kad 
būtų galima tirti tendencijas ir siūlyti priemones siekiant tinkamai atsižvelgti į 
demografinius pokyčius; 

Išorės sienų ir migracijos srautų valdymas, tarptautinės apsaugos suteikimas ir saugios bei 
klestinčios aplinkos užtikrinimas visiems

12. mano, kad asmenų pagrindinės laisvės, ekonomikos augimas ir klestėjimas, vidaus 
saugumas, ES išorės sienų valdymas, tinkamas Šengeno erdvės veikimas ir judėjimo 
laisvė ES teritorijoje yra neatskiriamai susiję dalykai; atkakliai tvirtina, kad veiksmingas 
išorės sienų valdymas turi atitikti Sąjungos bei tarptautinę teisę ir visų pirma turi būti 
gerbiama teisė į prieglobstį ir negrąžinimo principas; primena, kad reikia skubiai 
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sukurti nepriklausomus stebėsenos mechanizmus siekiant užkirsti kelią prie išorės sienų 
vykdomiems pagrindinių teisių pažeidimams; atkreipia dėmesį į svarbų vaidmenį, kurį 
atlieka Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (Frontex) ir į tai, kad neseniai 
išplėsti šios agentūros įgaliojimai; taip pat pažymi, kad Europos kovos su sukčiavimu 
tarnyba (OLAF) ir Europos ombudsmenas pradėjo tyrimus dėl Frontex veiklos, o 
Parlamentas nusprendė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų (LIBE) komitete 
įsteigti darbo grupę, kuri stebės ir tirs Frontex valdymą ir veiklą; pabrėžia, kad didesni 
biudžeto asignavimai Frontex turi būti skiriami kartu atitinkamai didinant šios 
Agentūros atskaitomybę bei skaidrumą ir priklauso nuo jos įsipareigojimo laikytis 
Sąjungos teisės; pažymi, kad 2022 m. biudžeto asignavimai Frontex turi būti skiriami 
atsižvelgiant į minėtus aspektus; pabrėžia, kad reikia toliau integruoti Šengeno erdvę, 
remiantis objektyviais kriterijais, ir atkurti judėjimo laisvę bei panaikinti vidaus sienų 
kontrolę; pabrėžia, kokios svarbios yra didelės ES investicijos vidaus saugumo srityje 
siekiant užtikrinti, kad ES teisėsauga ir teisminis atsakas reaguojant į tarpvalstybines 
nusikalstamumo grėsmes būtų nuoseklūs bei atitiktų pagrindines teises ir kad būtų 
daroma pažanga šioje srityje, taip pat norint skatinti informacijos mainus;

12a. atkreipia dėmesį į tai, kad 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje 
prieglobsčio, migracijos ir integracijos politikai įgyvendinti numatytos didesnės lėšos 
nei ankstesniais metais; ragina vykdyti veiksmingas nacionalines ir Sąjungos 
programas, kuriomis būtų stiprinama bendra Europos prieglobsčio sistema, skatinama 
teisėta migracija ir integracija, įskaitant saugių ir teisėtų migracijos būdų kūrimą, 
kovojama su prekyba žmonėmis ir remiamas orus ir savanoriškas asmenų grįžimas; 
ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti stiprų finansinį asignavimą, kuris 
užtikrintų tinkamą pabėgėlių, migrantų ir prieglobsčio prašytojų priėmimą ir 
registraciją, greitą prieglobsčio prašymų nagrinėjimą ir veiksmingą migrantų, 
prieglobsčio prašytojų bei pabėgėlių integraciją; pažymi, kad dėl pandemijos ir kitų 
priežasčių ES išorės sienos, palyginti su 2020 m., kertamos 13 proc. mažiau kartų, 
tačiau dar nagrinėjamų prašymų suteikti prieglobstį skaičius išlieka labai aukštas – 
876 000 nagrinėjami prašymai 2020 m. lapkričio mėn. Todėl reikia dėti daugiau 
pastangų siekiant sumažinti neišnagrinėtų prašymų suteikti prieglobstį skaičių; 
atkreipia dėmesį į migracijos maršrutų, visų pirma Atlanto vandenyno maršruto, 
pokyčius: 2020 m. į Kanarų salas atvyko 889 proc. daugiau asmenų; prašo imtis 
aktyvesnių veiksmų siekiant padėti toms valstybėms narėms, kuriose migrantų ir 
prieglobsčio prašytojų yra daugiau, pvz., Graikijai, Italijai, Maltai, Ispanijai ar Kiprui, 
ir primygtinai ragina Komisiją skirti daugiau išteklių tam, kad būtų užtikrintas 
solidarumas ir teisingas atsakomybės pasidalijimas tarp valstybių narių; yra labai 
susirūpinęs dėl Viduržemio jūroje nuolat žūstančių žmonių, nes nėra veikiančių 
paieškos ir gelbėjimo pajėgumų; mano, kad paieška ir gelbėjimas yra valstybės 
atsakomybė, kuri negali būti palikta tik nevalstybiniams subjektams; ragina Komisiją 
nedelsiant sukurti fondą siekiant remti ES paieškos ir gelbėjimo misijos Viduržemio 
jūroje sukūrimą; ragina skirti daugiau išteklių paieškai ir gelbėjimui, kad būtų išvengta 
tragiškų žūčių jūroje; dar kartą pabrėžia, jog biudžeto asignavimus reikia išsamiai 
paskirstyti užtikrinant, kad konkretiems tikslams migracijos ir prieglobsčio srityje būtų 
numatytos konkrečios biudžeto eilutės;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad visoms agentūroms ir įstaigoms, veikiančioms pagrindinių 
teisių, prieglobsčio, saugumo, teisingumo ir integruoto sienų valdymo srityje, reikia 
tinkamo finansavimo, darbuotojų ir jų mokymo, kad šios agentūros ir įstaigos galėtų 
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vykdyti atsakingesnes pareigas, kartu užtikrindamos asmenų pagrindinių teisių 
apsaugą, visų pirma operacijų vykdymo metu; 

14. mano, kad ES turi dėti daugiau pastangų kovojant su grėsmėmis saugumui, pvz., 
terorizmu, radikalizacija, smurtiniu ekstremizmu, nusikalstamu žmonių gabenimu, 
prekyba narkotikais ar kibernetiniais nusikaltimais ir hibridinėmis grėsmėmis Europoje; 
mano, kad skiriant finansavimo asignavimus turėtų būti atsižvelgiama į kintantį grėsmių 
pobūdį, pvz., stiprėjantį dešinįjį ekstremizmą, ir pagrindinių priežasčių šalinimą, taip 
pat į geresnį programų šiais klausimais koordinavimą ES lygmeniu; palankiai vertina 
2020 m. liepos 24 d. Komisijos pristatytą Saugumo sąjungos strategiją ir ragina 
tinkamai finansuoti šios strategijos veiksmų planus; pažymi, kad pandemija sukėlė 
naujų su nusikalstamumu susijusių sunkumų; 

14a. pabrėžia didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje (atvykimo 
ir išvykimo sistema (AIS), ES kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), sistema 
ECRIS-TCN, sistema EURODAC, Vizų informacinė sistema (VIS), Šengeno informacinė 
sistema (SIS)) tinkamo įgyvendinimo ir operacijų valdymo svarbą;

15. pabrėžia, kad ES privalo užtikrinti, kad ji turėtų pakankamai išteklių geopolitiniams 
krizės padariniams spręsti ir saugiai bei stabiliai pasaulinei aplinkai užtikrinti;

Demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių skatinimas

15a. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad kai kuriose valstybėse narėse labai pablogėjo 
padėtis, susijusi su teisinės valstybės principu, demokratija ir pagrindinėmis teisėmis, 
įskaitant teisminių institucijų nepriklausomumą, valdžios atskyrimo principą, kovą su 
korupcija ir meninę, akademinę bei žiniasklaidos laisvę; todėl ragina gerokai padidinti 
finansavimą, skirtą užtikrinti šių pagrindinių principų apsaugai; šiuo atžvilgiu 
palankiai vertina Europos demokratijos veiksmų planą; taip pat palankiai vertina 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros nuolatinį išsamų darbą, apimantį 
valstybių narių teisę ir praktiką minėtose srityse; mano, kad skirstant biudžeto lėšas 
turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad reikia užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą 
viešuose debatuose ir sprendimo priėmimo procese, visų pirma Konferencijoje dėl 
Europos ateities, ir į poreikį stebėti pagrindinių teisių pažeidimus, taip pat turi būti 
užtikrinamas žurnalistų, menininkų, mokytojų ir akademinės bendruomenės saugumas;

15b. primena, kad nepriklausoma tiriamoji žurnalistika yra esminė gerai veikiančios 
demokratijos dalis, nes ji pateikia kokybišką ir faktais grindžiamą informaciją, kovoja 
su dezinformacija, didina piliečių informuotumą ir atskleidžia pažeidimus bei 
nusikaltimus; pabrėžia, kad visoje Europoje žurnalistai susiduria su dideliais iššūkiais, 
visų pirma finansinių išteklių stoka, todėl kyla pavojus žurnalistų nepriklausomumui 
arba išlikimui; ragina Europos biudžete numatyti plataus užmojo finansavimo 
programas šioje srityje;

15c atkreipia dėmesį į tai, kad naujoji Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa yra 
strategiškai svarbi siekiant stiprinti demokratiją, lygybę ir teisinę valstybę ES ir 
Europos pilietiškumą; pažymi, kad į šią programą įtraukta nauja Sąjungos vertybių 
paprogramė, pagal kurią finansinė parama teikiama pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kurios vietos, regioniniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis aktyviai skatina 
teises ir tokiu būdu stiprina Sąjungos vertybių apsaugą ir skatinimą bei pagarbą teisinei 



RR\1227120LT.docx 117/126 PE663.167v02-00

LT

valstybei ir prisideda prie demokratinio dialogo, skaidrumo ir gero valdymo, įskaitant 
mažėjančios erdvės pilietinei visuomenei atvejais; be to, pabrėžia, koks svarbus 
finansavimas, skirtas visose valstybėse narėse labiau skatinti lyčių lygybę, kovoti su 
smurtu dėl lyties, remti moterų teises, įskaitant teisę į lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei 
LGBTIQ teises; be to, primena, kad Teisingumo programa apima konkretų tikslą remti 
ir skatinti teisėjų mokymą, siekiant puoselėti bendrą teisinės, teisminės ir teisinės 
valstybės kultūrą; taip pat primena, kad teisėjų mokymai, be kita ko, turėtų padėti 
didinti informuotumą apie diskriminaciją ir baudžiamosios teisenos sistemų 
skaitmeninimo poveikį pagrindinėms teisėms; siūlo šioms programoms skiriamą 
finansavimą per DFP laikotarpį naudoti tolygiai ir primygtinai ragina visas metines 
lėšas panaudoti minėtiems konkretiems tikslams įgyvendinti;

Konkretūs ir kompleksiniai 2022 m. biudžeto klausimai

16. tikisi, kad ruošiantis priimti 2022 m. biudžetą bus išnaudotas visas DFP paketo 
potencialas, ir ketina atidžiai stebėti, kaip įgyvendinami visi pasiekto susitarimo 
aspektai; pakartoja, jog svarbu, kad teisinės valstybės principo sąlygų mechanizmas 
visapusiškai atitiktų neseniai priimtą Reglamentą dėl bendro Sąjungos biudžeto 
apsaugos sąlygų režimo ir būtų greitai įgyvendintas po reglamento įsigaliojimo 2021 m. 
sausio 1 d.; primena, kad 2022 m. yra pirmi metai, kai bus taikomi konkrečioms 
programoms skirti koregavimai pagal DFP reglamento 5 straipsnį dėl, be kita ko, ES 
pavyzdinių programų paketų finansavimo pagal naują baudomis pagrįstą mechanizmą;

17. pabrėžia, kad, vėlai priėmus 2021–2027 m. DFP, gerokai vėluota pradėti vykdyti tokias 
ES pavyzdines programas, kaip „Erasmus+“ ir „Europos horizontas“, taip pat finansuoti 
žaliojo kurso ir skaitmeninimo strategijas; todėl tikisi, jog bus dedamos visos pastangos 
siekiant užtikrinti, kad 2022 m. būtų visapusiškai vykdomos visos naujos ES programos 
ir atkakliai tvirtina, jog reikia užtikrinti, kad jokia ES programa nesudarytų sąlygų 
vykdyti masinio stebėjimo ir diskriminacinei praktikai; šiuo atžvilgiu primena 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrą pareiškimą dėl reagavimo į COVID-19 krizės 
poveikį, paskelbtą bendrose išvadose dėl 2021 m. biudžeto, kuriame ypatingas dėmesys 
skiriamas labiausiai krizės paveiktiems ekonomikos sektoriams, pvz., MVĮ, turizmo bei 
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriams, taip pat labiausiai krizės paveiktiems 
žmonėms;  

18. taip pat tikisi, kad 2022 m. biudžete bus numatytas pakankamas mokėjimų asignavimų 
lygis tiek naujoms programoms, tiek ankstesnėms programoms užbaigti, visų pirma 
atsižvelgiant į didesnį tikėtiną mokėjimų poreikį sanglaudos srityje, ir siekiant 
užtikrinti, kad Sąjungos biudžetas suteiktų reikiamų ekonominių paskatų;

19. pabrėžia, kad 2022 m. Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė gerokai 
padidins ES biudžetą ir iki tų metų pabaigos pagal skirtingas programas bus skirta ne 
mažiau kaip 60 proc. visų asignavimų; vis dėlto reiškia susirūpinimą dėl vėlavimo 
pradėti skolinimosi ir skolinimo operacijas pagal šią priemonę, nes naujasis Sprendimas 
dėl nuosavų išteklių, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti šias operacijas, dar nėra 
įsigaliojęs; todėl ragina valstybes nares paspartinti naujojo Sprendimo dėl nuosavų 
išteklių ratifikavimo procesą, kad tai netrukdytų laiku įgyvendinti ekonomikos 
gaivinimo proceso; 
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20. pabrėžia, kad 2022 m. Sąjungos biudžetas sujungs pirmąjį ir antrąjį veiksmų gairių dėl 
naujų nuosavų išteklių nustatymo etapus; šiuo atžvilgiu pažymi, jog reikia užtikrinti 
sklandų įgyvendinimą, kad nauji nuosavi ištekliai padengtų bent jau išlaidas, susijusias 
su Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės lėšų grąžinimu;

20a. yra labai susirūpinęs dėl to, kad kai kurioms teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) srityje 
veikiančioms ES agentūroms ir įstaigoms skirta nepakankamai išteklių – tai turės įtakos 
jų pajėgumui visapusiškai vykdyti savo įgaliojimus; primena, kad šioms agentūroms ir 
įstaigoms pavestos didesnės užduotys; ragina TVR srityje veikiančioms ES agentūroms 
ir įstaigoms skirti pakankamai lėšų ir personalo; atkreipia dėmesį į tai, kad 2022 m. 
šioms agentūroms ir įstaigoms gali prireikti daugiau lėšų ir tinkamų kategorijų 
personalo, kad jos galėtų vykdyti savo įgaliojimus; pakartoja savo raginimą imtis 
tolesnių veiksmų siekiant pagerinti teisėsaugos pareigūnų mokymą, kad jie galėtų 
veiksmingai vykdyti užduotis, ir mokymus apie kovos su rasizmu ir diskriminacija 
strategijas bei apie tai, kaip užkirsti kelią profiliavimui ir smurtui rasės bei etninės 
kilmės pagrindu, šiuos reiškinius nustatyti ir sustabdyti; vis dėlto atkakliai tvirtina, kad 
veiksmingas, skaidrus ir lyčių pusiausvyra grindžiamas TVR srities agentūrų valdymas 
yra būtina didesnio finansavimo sąlyga, kaip ir visų pirma visapusiškas pagrindinių 
teisių laikymasis ir būtinybė, kad visos TVR agentūros laikytųsi ES ir tarptautinės teisės 
bei savo veikloje atsižvelgtų į ES vertybes;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams.
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KONSTITUCINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Biudžeto komiteto
pirmininkui
Johanui Van Overtveldtui
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl 2022 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija 
(2020/2265(BUI))

Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Konstitucinių reikalų komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę 
Jūsų komitetui. 2021 m. sausio 27 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę 
laiško forma.

Konstitucinių reikalų komitetas apsvarstė šį klausimą 2021 m. vasario 25 d. posėdyje. Per šį 
posėdį1 komitetas nusprendė paraginti atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus.

Visų pirma komiteto nariai norėtų priminti, kad laikotarpiu, kai dėl COVID-19 pandemijos 
susiduriama su precedento neturinčiomis ekonomikos, sveikatos apsaugos sistemos, švietimo 
ir socialinėmis problemomis, Sąjungos metinis biudžetas yra svarbus ES ramstis reaguojant į 
viruso padarytą žalą. 2022 m. ES metinis biudžetas turi būti plataus užmojo ir tvirtas siekiant 
užtikrinti, kad Sąjungos programos galėtų veikti kaip veiksmingos ekonominės paskatos. 

Komiteto nariai taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog svarbu didinti ES biudžetą naudojantis 
Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemone ir pabrėžia, jog reikia, kad visos valstybės 
narės ratifikuotų naująjį Sprendimą dėl nuosavų išteklių. Be to, nariai atkreipia dėmesį į tai, 
jog reikia siekti įgyvendinti veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo siekiant 
užtikrinti, kad nauji nuosavi ištekliai padengtų bent išlaidas, susijusias su Europos Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonei pasiskolintų lėšų grąžinimu.

Komiteto nariai pabrėžia, kad 2022 m. Sąjungos biudžeto taip pat turi pakakti, kad būtų 
finansuojamas Sutartimis Sąjungai priskirtų kompetencijų atlikimas, jis turi būti orientuotas į 
bendrus Europos interesus ir privalo sudaryti sąlygas Sąjungai pasiekti rezultatus, kurie 
svarbūs Europos piliečiams. 

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Antonio Tajani (pirmininkas ir nuomonės referentas), Gabriele Bischoff 
(pirmininko pavaduotoja), Charles Goerens (pirmininko pavaduotojas), Giuliano Pisapia (pirmininko 
pavadutojas), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz 
Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, João Ferreira (pavadavo Leilą Chaibi), Daniel 
Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Paulo Rangel, Antonio Maria 
Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, 
Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze ir Rainer Wieland.
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Veiksmingas bendravimas ir konsultavimasis su piliečiais visoje Europoje turėtų būti vienas 
iš svarbiausių biudžeto prioritetų siekiant užtikrinti plataus masto, aktyvų ir veiksmingą 
piliečių dalyvavimą. Visų pirma 2022 m. biudžete turėtų būti numatyti ištekliai, būtini 
Konferencijai dėl Europos ateities surengti. Šie ištekliai turėtų atitikti konferencijos tikslus, 
išdėstytus Europos Parlamento pozicijoje dėl Konferencijos dėl Europos ateities2, įskaitant 
teminių Europos piliečių ir jaunimo agorų organizavimą viso proceso metu. 

Komiteto nariai akcentuoja, kad reikia tinkamai finansuoti Sąjungos programas, veiklą ir 
iniciatyvas, kurios yra itin svarbios stiprinant dalyvaujamosios demokratijos procesus ES, 
didinant piliečių pasitikėjimą ES politika ir gilinant supratimą apie ją, taip pat kuriant ir 
skatinant Europos pilietiškumą, visų pirma Europos piliečių iniciatyvą bei Teisių ir vertybių 
programą. 

Taip pat reikia užtikrinti tinkamą ES institucijų ir įstaigų struktūrų, atsakingų už komunikaciją 
su piliečiais ir kovą su dezinformacija, be kitų, pavyzdžiui, Komisijos atstovybių ir būsimo 
Konferencijos dėl Europos ateities sekretoriato, finansavimo lygį, kad jos galėtų veiksmingai 
vykdyti savo užduotis. 

Galiausiai komiteto nariai primena, kad būtina skirti pakankamai lėšų Komisijos 
komunikacijos tarnyboms, kurios siekdamos skatinti pilietinį ugdymą ir informuodamos 
piliečius apie Sąjungos veiklą bei politiką prisideda prie didesnio informuotumo ir kovos su 
dezinformacija valstybėse narėse bei internete.

Esu įsitikinęs, kad Biudžeto komitetas, rengdamas 2022 m. biudžeto gaires, atsižvelgs į šiuos 
pasiūlymus.

Pagarbiai

Antonio Tajani

2 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0010 ir P9_TA(2020)0153.
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MOTERŲ TEISIŲ IR LYČIŲ LYGYBĖS KOMITETO LAIŠKAS

Biudžeto komiteto
pirmininkui
Johanui Van Overtveldtui
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl 2022 m. biudžeto gairių – III skirsnis  (2020/2265(BUI))

Gerb. p. Van Overtveldtai,

vykdant nurodytą procedūrą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui buvo pavesta pateikti 
nuomonę Jūsų komitetui. 2021 m. sausio 25 d. komitetas patvirtino sprendimą pateikti 
nuomonę. 

2021 m. vasario 25 d. posėdyje1 Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas priėmė šią nuomonę 
laiško forma ir ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti 
šiuos pasiūlymus.

Pagarbiai

Evelyn Regner
PASIŪLYMAI

Lygybė – ES politikos kertinis akmuo

1. ragina Komisiją ir valstybes nares veiksmingai taikyti horizontalųjį lyčių aspekto 
integravimo prioritetą 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje; reiškia 
susirūpinimą dėl Europos Audito Rūmų parengtoje apžvalgoje atskleisto fakto, kad 
lyčių lygybė nebuvo integruota į Sąjungos biudžetą taip, kaip, pavyzdžiui, klimato kaita, 
ir palankiai vertina Audito Rūmų sprendimą išnagrinėti šią problemą; ragina Komisiją 

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Evelyn Regner (pirmininkė), Simona Baldassarre, Robert Biedroń 
(pirmininkės pavaduotojas), Annika Bruna, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne 
Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Karen Melchior, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Diana Riba i Giner, Eugenia 
Rodríguez Palop (pirmininkės pavaduotoja), María Soraya Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Sylwia 
Spurek (pirmininkės pavaduotoja), Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi (pirmininkės pavaduotoja), Chrysoula Zacharopoulou, Margarita de la Pisa 
Carrión, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.
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biudžetą sudaryti atsižvelgiant į lyčių aspektą siekiant užtikrinti, kad viešosios išlaidos, 
įskaitant priemonę „Next Generation EU“, ypač įgyvendinant ekonomikos gaivinimo 
priemones, teiktų vienodą naudą moterims ir vyrams;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares, atsižvelgiant į tai, kad COVID-19 krizė 
neproporcingai paveikė moteris ir padidino lyčių nelygybę, įgyvendinant ekonomikos 
gaivinimo dėl COVID-19 krizės ir jos padarinių planus laikytis lyčių aspektu 
grindžiamo požiūrio, daugiausia dėmesio skiriant užimtumą bei profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą skatinančioms priemonėms, taip pat rinkti pagal lytį suskirstytus 
duomenis, atlikti poveikio lytims vertinimą ir įgyvendinti kitas konkrečias kovos su 
lyčių nelygybe priemones;

3. pabrėžia, jog reikia skirti tinkamą finansavimą smurto dėl lyties prevencijai ir kovai su 
juo pagal Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą, atsižvelgiant į tai, kad per 
COVID-19 krizę padidėjo smurto dėl lyties mastas; primena apie Lygybės, teisių ir 
lyčių lygybės paprogramei ir paprogramei „Daphne“ taikomus reikalavimus, kad bent 
40 proc. lėšų turėtų būti skiriama smurto dėl lyties prevencijai ir kovai su juo ir bent 
15 proc. – siekiant skatinti moterų visapusišką naudojimąsi teisėmis, lyčių lygybę, 
įskaitant profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, moterų įgalėjimą ir lyčių 
aspekto integravimą; ragina šioje ir kitose susijusiose horizontaliosiose programose 
ypač daug dėmesio skirti smurtui prieš moteris internete; 

4. pakartoja savo prašymą Komisijai įtraukti atskirą biudžeto eilutę visoms konkrečiai 
lyčių lygybei, įskaitant kovą su smurtu dėl lyties, skirtoms priemonėms. Šioje srityje 
Parlamentas, kaip biudžeto valdymo institucija, turėtų atlikti esminį vaidmenį; 

5. ragina Komisiją padidinti biudžeto asignavimus pilietinės visuomenės organizacijoms, 
kurios kovoja už moterų teises, įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises, 
Europoje;

6. ragina atlikti kokybinę biudžeto ataskaitą dėl 2021–2025 m. ES lyčių lygybės ir moterų 
įgalėjimo įgyvendinant išorės veiksmus veiksmų plano, visų pirma dėl 85 proc. išorės 
veiksmų, kuriais siekiama lyčių lygybės;

7. apgailestauja dėl lyčių nelygybės skaitmeninių įgūdžių srityje, mokslo, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos profesinėse srityse, vadovavimo pramonėje ir verslumo 
srityse; ragina Komisiją stiprini turimas priemones ir vystyti jų sąveiką, kad šiuose 
sektoriuose būtų skatinama lyčių lygybė, įskaitant, kai tai susiję su moterimis, 
gyvenančiomis kaimo vietovėse;

8. primena, kad Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) atlieka svarbų vaidmenį renkant 
duomenis ir teikiant ekspertines žinias, kurios padeda suprasti vyrų ir moterų nelygybės 
ES mastą ir priežastis; ragina padidinti arba bent išlaikyti dabartinį EIGE biudžetą.
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