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2. pritaria Biuro ir Biudžeto komiteto 
2021 m. balandžio 14 d. taikinimo 
posėdyje pasiektam susitarimui padidinti 
biudžetą 2,54 proc., palyginti su 2021 m., 
t. y., kad bendra jo 2022 m. sąmatos suma 
siektų 2 112 904 198 EUR, sumažinti 
preliminaraus sąmatos projekto, kurį 
Biuras patvirtino 2021 m. kovo 8 d., išlaidų 
lygį 18,85 mln. EUR ir atitinkamai 
sumažinti siūlomus šių biudžeto eilučių 
asignavimus:

1004 01 – Įprastinės kelionės išlaidos: 
plenarinės sesijos, komitetai arba jų 
delegacijos, frakcijos ir kita; 1405 01 – 
Vertimo žodžiu išlaidos: išorės vertimo 
žodžiu paslaugos; 2007 01 – Pastatų 
statyba ir patalpų įrengimas; 2022 – 
Pastatų priežiūra, remontas, 
eksploatavimas ir valymas; 2024 – 
Energijos suvartojimas; 2120 01 – Baldai: 
baldų pirkimas, nuoma, atnaujinimas, 
priežiūra ir remontas; 2140 – Techninė 
įranga ir įrenginiai 3000 – Personalo 
komandiruočių ir kelionių tarp trijų darbo 
vietų išlaidos; 3040 – Įvairios vidaus 
susirinkimų išlaidos; 3042 – Susirinkimai, 
kongresai, konferencijos ir delegacijos; 
3210 09 – Išlaidos Parlamentinių tyrimų 
paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius 
archyvus, Mokslinių ir technologinių 
sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos 
mokslo žiniasklaidos centrą: Europos 

2. apgailestauja, kad Biuro ir 
Biudžeto komiteto 2021 m. balandžio 14 d. 
taikinimo posėdyje pasiektas susitarimas 
padidinti biudžetą 2,4 proc., palyginti su 
2021 m., t. y., kad bendra jo 2022 m. 
sąmatos suma siektų 2 112 904 198 EUR, 
nors preliminariame sąmatos projekte, 
kurį Biuras patvirtino 2021 m. kovo 8 d., 
išlaidų lygį siūloma sumažinti 
18,85 mln. EUR ir atitinkamai sumažinti 
siūlomus šių biudžeto eilučių asignavimus:

1004 01 – Įprastinės kelionės išlaidos: 
plenarinės sesijos, komitetai arba jų 
delegacijos, frakcijos ir kita; 1405 01 – 
Vertimo žodžiu išlaidos: išorės vertimo 
žodžiu paslaugos; 2007 01 – Pastatų 
statyba ir patalpų įrengimas; 2022 – 
Pastatų priežiūra, remontas, 
eksploatavimas ir valymas; 2024 – 
Energijos suvartojimas; 2120 01 – Baldai: 
baldų pirkimas, nuoma, atnaujinimas, 
priežiūra ir remontas; 2140 – Techninė 
įranga ir įrenginiai 3000 – Personalo 
komandiruočių ir kelionių tarp trijų darbo 
vietų išlaidos; 3040 – Įvairios vidaus 
susirinkimų išlaidos; 3042 – Susirinkimai, 
kongresai, konferencijos ir delegacijos; 
3210 09 – Išlaidos Parlamentinių tyrimų 
paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius 
archyvus, Mokslinių ir technologinių 
sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos 
mokslo žiniasklaidos centrą: Europos 
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mokslo žiniasklaidos centro išlaidos; 
3243 01 – Europos Parlamento lankytojų 
centrai: Parlamentariumas ir „Europa 
Experience“; 3244 – Lankytojų grupių 
priėmimo organizavimas, programa 
„Euroscola“ ir nuomonės skleidėjų iš 
trečiųjų šalių kvietimas: priėmimo išlaidos 
ir lankytojų grupėms skiriamos subsidijos; 
4220 02 – Parlamento narių padėjėjų 
išlaidos: akredituotų padėjėjų darbo 
užmokestis ir išmokos – Parlamento narių 
statutas; 4220 04 – Parlamento narių 
padėjėjų išlaidos: akredituotų padėjėjų 
komandiruočių ir kelionių tarp trijų darbo 
vietų išlaidos ir išorės mokymų išlaidos – 
Parlamento narių statutas;

mokslo žiniasklaidos centro išlaidos; 
3243 01 – Europos Parlamento lankytojų 
centrai: Parlamentariumas ir „Europa 
Experience“; 3244 – Lankytojų grupių 
priėmimo organizavimas, programa 
„Euroscola“ ir nuomonės skleidėjų iš 
trečiųjų šalių kvietimas: priėmimo išlaidos 
ir lankytojų grupėms skiriamos subsidijos; 
4220 02 – Parlamento narių padėjėjų 
išlaidos: akredituotų padėjėjų darbo 
užmokestis ir išmokos – Parlamento narių 
statutas; 4220 04 – Parlamento narių 
padėjėjų išlaidos: akredituotų padėjėjų 
komandiruočių ir kelionių tarp trijų darbo 
vietų išlaidos ir išorės mokymų išlaidos – 
Parlamento narių statutas;
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2a (nauja) pabrėžia, kad lėšas taupyti 
būtinai reikia, ir apgailestauja dėl to, kad 
Parlamento biudžetas per paskutines 
Parlamento kadencijas kasmet nuolat 
didėjo; todėl ragina Parlamentą, kad jo 
pagrindinis tikslas būtų savo biudžete kuo 
labiau sumažinti išlaidas ir stengtis 
sutaupyti daug lėšų siekiant parodyti 
solidarumo su Sąjungos piliečiais ženklą; 
primena, kad COVID-19 iš tikrųjų padarė 
didžiulį poveikį darbo rinkoms 2020 m., 
kaip patvirtinta naujausioje Tarptautinės 
darbo organizacijos (TDO) analizėje1a, ir 
susirūpinęs pažymi, kad remiantis jos 
metiniais skaičiavimais, palyginti su 
2019 m. ketvirtuoju ketvirčiu, pasaulyje 
prarasta 8,8 proc. darbo valandų (tai 
atitinka 255 mln. visą darbo laiką 
dirbančių darbuotojų), t. y. maždaug 
keturis kartus daugiau nei per 2009 m. 
pasaulinę finansų krizę prarastas darbo 
valandų skaičius;
__________________
1a 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_76
7028.pdf
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37. pritaria centrų „Europa 
Experience“ sukūrimui iki 2024 m. visose 
valstybėse narėse; atkreipia dėmesį į 
patvirtinimą, kad dėl COVID-19 
pandemijos atsiradę vėlavimai nekels 
grėsmės svarbiausių orientyrų pasiekimui; 
remia administracijos politiką, kuria 
siekiama kuo labiau padidinti sąveiką; 
tikisi, kad ilgalaikis centrų „Europa 
Experience“ poveikis biudžetui, kalbant 
apie einamąsias išlaidas, bus pristatytas 
Biudžeto komitetui prieš priimant 2022 m. 
biudžetą; primena, kad centrai „Europa 
Experience“ turėtų suteikti galimybę 
visiems piliečiams geriau suprasti 
Europos institucijų veikimą;

37. apgailestauja, kad iki 2024 m. 
visose valstybėse narėse planuojama įkurti 
centrus „Europa Experience“, ypač 
kritiniu laikotarpiu dėl COVID-19 
pandemijos; abejoja dėl centrų „Europa 
Experience“ pridėtinės vertės ir smerkia 
mokesčių mokėtojų pinigų švaistymą 
propagandos kampanijai, kuri yra 
išskirtinai naudinga ES institucijoms;
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38a (nauja) abejoja dėl programos 
„Mokyklos – Europos Parlamento 
ambasadorės“ finansavimo, nes panašu, 
kad ji atspindi vienpusį požiūrį, o tai 
užkerta kelią jaunimui vadovautis 
pliuralizmu ir idėjų įvairove, kurios 
esama ES lygmeniu; ragina nustatyti 
procedūras, kuriomis būtų užtikrintas 
programos organizavime ir valdyme 
dalyvaujančių asmenų politinis 
neutralumas;
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