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Europos Parlamento rezoliucija dėl naujos daugiametės finansinės programos, nuosavų 
išteklių ir gaivinimo plano 
(2020/2631(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 ir 3 straipsnius ir į Protokolą 
Nr. 28 dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 225, 311 ir 312 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. kovo 14 d. rezoliuciją „Kita DFP: Parlamento pozicijos 
dėl DFP po 2020 m. rengimas“1,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 2 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa COM(2018)0322),

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 14 d. preliminarų pranešimą „2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 10 d. rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė 
finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir 
Europos Komisijos santykių 16 punktą3,

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos 
Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 10 
punktą4,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. balandžio 17 d. rezoliuciją dėl suderintų ES veiksmų 
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais5,

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 23 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose 
Komisijai pavesta išnagrinėti konkrečius poreikius ir skubiai pateikti pasiūlymą dėl 
ekonomikos gaivinimo plano,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 8 d. Euro grupės pareiškimą dėl paramos pandemijos 
krizės metu,

1 OL L 162, 2019 5 10, p. 51.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0032.
3 OL L 304, 2010 11 20, p. 47.
4 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
5 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0054.
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– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 9 d. paskelbtą Euro grupės ataskaitą dėl išsamaus 
ekonominės politikos atsako į COVID-19 pandemiją,

– atsižvelgdamas į Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą (CRII) ir Išplėstinę 
atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą (CRII +), kurias Parlamentas priėmė 
atitinkamai 2020 m. kovo 26 d. ir 2020 m. balandžio 17 d., visų pirma sudarydamas 
sąlygas valstybėms narėms lanksčiau naudotis Europos struktūriniais ir investicijų (ESI) 
fondais,

– atsižvelgdamas į Euro grupės priimtą 540 mlrd. EUR paketą, skirtą valstybėms narėms, 
įmonėms ir darbuotojams paremti  per COVID-19 krizę, pasitelkiant Europos stabilumo 
mechanizmą (ESM), Europos investicijų banką (EIB) ir Europos laikinos paramos 
priemonę nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE),

– atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento plenariniame posėdyje 
priimtą Komisijos pirmininkės pareiškimą dėl ilgalaikio ES biudžeto nuosavų išteklių 
viršutinių ribų padidinimo nuo 1,2 proc. iki 2 proc. ES 27 BNP tam tikru laikotarpiu,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 6 d. Komisijos paskelbtą 2020 m. pavasario Europos 
ekonominę prognozę,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 5 d. Vokietijos federalinio konstitucinio teismo 
sprendimą dėl Europos Centrinio Banko (ECB) viešojo sektoriaus pirkimo programos 
(VSVVPP) ir į 2020 m. gegužės 8 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pranešimą 
spaudai,

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 19 d. priimtą laikinąją sistemą, pagal kurią valstybės 
narės galėtų toliau remti ekonomiką COVID-19 protrūkio atveju, visapusiškai 
naudodamosi valstybės pagalbos taisyklėse numatytu lankstumu,

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 18 d. ECB valdančiosios tarybos sprendimą dėl 
specialiosios pandeminės pirkimo programos,

– atsižvelgdamas į ES finansų ministrų 2020 m. kovo 23 d. pareiškimą dėl Stabilumo ir 
augimo pakto atsižvelgiant į COVID-19 krizę,

– atsižvelgdamas į Paryžiaus susitarimą, kuriuo nustatoma pasaulinė sistema, kuria 
siekiama išvengti pavojingos klimato kaitos ribojant visuotinį atšilimą, kad jis būtų 
gerokai mažesnis nei 2 °C, ir dedant pastangas, kad jis neviršytų 1,5 °C,

– atsižvelgdamas į peržiūrėtą Europos Tarybos 1996 m. gegužės 3 d. Europos socialinę 
chartiją,

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio mėn. Europos Vadovų Tarybos, Europos Parlamento 
ir Komisijos paskelbtą Europos socialinių teisių ramstį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 2020 m. kovo 18 d. atliktą 
išankstinį vertinimą „COVID-19 ir darbo rinka: poveikis ir politinės atsakomosios 
priemonės.“,
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– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT),

– atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

A. kadangi tikimasi, kad po kelių atidėjimų Komisija 2020 m. gegužės mėn. pabaigoje 
pateiks atnaujintą pasiūlymą dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos 
(DFP), taip pat pasiūlymą dėl gaivinimo plano, kuriuo būtų remiamas ekonomikos 
atsigavimas po COVID-19 krizės, padidinant finansavimą ir išteklius;

B. kadangi COVID-19 m. pandemija padarė didžiulį poveikį valstybių narių ekonomikos 
sistemoms, ir labai jas sutrikdė, taip pat padarė neigiamą poveikį visuomenei, ypač 
pažeidžiamoms grupėms ir darbuotojų pajamoms bei teisėms; kadangi ekonomikos 
nuosmukio dėl sveikatos krizės mastas neturi precedento; kadangi prognozuojama, kad 
2020 m. ES BVP sumažės maždaug 7,5 proc., tai daug rimčiau, nei 2009 m. pasaulinės 
finansų krizės metu, o 2021 m. padidės tik 6 proc.;

C. kadangi COVID-19 pandemija atskleidė neoliberalinės ES politikos pasekmes ir 
nepakankamą valstybių narių koordinavimą bei solidarumą sveikatos krizių metu, dėl to 
taip pat vėluota imtis priemonių, būtinų siekiant paremti valstybes nares, turinčias 
didelių sunkumų, ir paskatinti ekonominį bei socialinį atgaivinimą; kadangi ES 
nesugebėjo skatinti bendros kovos su virusu strategijos siekiant išvengti valstybių narių 
konkurencijos dėl ribotų sveikatos priežiūros išteklių;

D. kadangi visuomenės sveikatos priežiūros sistemos patyrė ir vis dar patiria didelį 
spaudimą siekdamos užtikrinti tinkamą visų pacientų priežiūrą; kadangi joms tenka vis 
mažesnis finansavimas ir jos pamirštos, viena vertus, dėl liberalizavimo ir privatizavimo 
procesų ir, kita vertus, dėl dešiniosios pakraipos griežto taupymo priemonių;

E. kadangi Komisija Stabilumo ir augimo pakto nepanaikino, bet nusprendė pradėti taikyti 
jo deficito taisyklėse nustatytą bendrąją nukrypti leidžiančią išlygą, taip siekdama 
paskatinti valstybių narių viešąsias išlaidas, tačiau nesiėmė jokių ryžtingų veiksmų, kad 
jį pakeistų nauju Tvaraus vystymosi ir užimtumo paktu;

F. kadangi ECB įsipareigojo sukurti 750 mlrd. EUR vertės specialiąją pandeminę pirkimo 
programą, privačiojo ir viešojo sektorių vertybiniams popieriams supirkti, kuri krizės 
metu iš dalies sumažins valstybės skolą, taip pat skirs 120 mlrd. EUR kiekybinio 
skatinimo priemonėms ir 20 mlrd. EUR vertės skolų pirkimui;

G. kadangi 2020 m. balandžio 23 d. ES valstybių ar vyriausybių vadovai patvirtino 2020 
m. balandžio 9 d. Euro grupės sprendimus dėl ESM, taip pat sprendimus dėl EIB ir 
Komisijos pasiūlymų, kurių vertė – 540 mlrd. EUR, o tai yra nepakankama ir kai kuriais 
atvejais netinkama, nes ESM paketu nustatomas skolinimas ir griežtos sąlygos, o 
neužtikrinamos darbo teisės ir darbo užmokestis pagal SURE priemonę;

H. kadangi COVID-19 krizė daro labai skirtingą poveikį valstybių narių ir regionų 
ekonomikai, nes galimybės reaguoti į ekonomikos krizę labai skiriasi; kadangi 
labiausiai nuo sveikatos krizės nukentėjusios valstybės narės ir regionai taip pat 
labiausiai nukentės ekonominiu požiūriu;
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I. kadangi labiausiai pažeidžiamos gyventojų grupės visose valstybėse narėse labiausiai 
nukentės nuo ekonominių sveikatos krizės padarinių; kadangi labai tikėtina, kad didės 
socialiniai, ekonominiai ir regioniniai skirtumai tiek valstybėse narėse, tiek visoje ES;

J. kadangi valstybės narės turi labai skirtingas fiskalinio manevravimo galimybes; kadangi 
dėl nevienalytės ES sandaros, skirtingo jos politikos poveikio ir netinkamo atsako į 
ekonomikos krizę gali kilti pavojus, kad prasidės nauja valstybės skolos krizė;

K. kadangi visų Europos subjektų pareiga – pertvarkyti savo ekonomiką, kad būtų 
remiamos įtraukios, subalansuotos ir ekologiškai tvarios visuomenės; kadangi bet koks 
ekonomiškai prasmingas sprendimas dėl atgaivinimo iš ES neturi dar labiau padidinti 
valstybių narių skolos;

L. kadangi per ankstesnę krizę dabartinė ekonomikos valdymo sistema, visų pirma 
Stabilumo ir augimo paktas, pasirodė esanti labai procikliška ir todėl pagilino 
ekonominius skirtumus ES;

M. kadangi priemonės, kurios buvo priimtos ir svarstomos ES lygmeniu, toli gražu nėra 
reikiamas atsakas į problemas, kylančias dėl ekonominės ir socialinės padėties, kurią 
dar labiau pablogino COVID-19 protrūkio padariniai; kadangi neseniai vykusiame Euro 
grupės susitikime šios priemonės atskleidė gilius nesutarimus ES viduje, taip pat 
solidarumo trūkumą ir tinkamo atsako į valstybių narių ir Europos gyventojų patiriamas 
problemas nebuvimą, tuo pačiu meta nuolaidžiaujama didžiųjų Europos jėgų ir didelių 
ekonominių bei finansinių grupių interesams; kadangi šios priemonės yra ribotos ir 
laikinos, nustatytos remiantis įsiskolinimo logika, dėl kurios prie ir taip netvarių skolų 
pridedama dar papildoma skola, ir pagal sąlygas, kuriomis nei užtikrinamos darbuotojų 
ir žmonių teisės, nei tenkinami valstybių narių poreikiai, dėl kurių didėja asimetrija, 
nelygybė ir priklausomumo santykiai ES viduje;

N. kadangi COVID-19 protrūkiu jokiu būdu negali būti naudojamasi siekiant pateisinti 
vėlavimą kovojant su klimato kaita ir sprendžiant kritinės klimato ir aplinkos padėties 
klausimą; kadangi po protrūkio labiau nei bet kada anksčiau mūsų visuomenę ir 
ekonomiką reikės skubiai gaivinti socialine ir ekologine prasme ir dabar mes turime 
galimybę tai padaryti;

O. kadangi tiek pati epidemija, tiek dėl jos kilusi ekonomikos ir socialinė krizė yra 
pasaulinio masto problemos; kadangi konkurencija turi būti pakeista solidarumu ir 
bendradarbiavimu pasauliniu lygmeniu;

P. kadangi TDO pareiškė, kad dėl ekonomikos ir darbo krizės, kurią paspartino COVID-19 
pandemija, 2020 m. antrąjį ketvirtį visame pasaulyje gali būti prarasta 305 mln. darbo 
visą darbo dieną vietų;

Q. kadangi žmonės, kurie gyvena nesaugiame būste, dirba mažų garantijų ir netipinį darbą, 
gyvena neoficialiose stovyklose ar yra benamiai ir gyvena gatvėse, kur nėra vandens ir 
tinkamų sanitarinių sąlygų, bet taip pat neturi tinkamos prieigos prie informacijos ir 
tinkamos skaitmeninės prieigos, ypač nukenčia dėl valstybėse narėse taikomų 
izoliavimo priemonių;

Nauja, plataus užmojo ir perorientuota DFP, atitinkanti realius poreikius ir žmonių 
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lūkesčius

1. primena savo 2018 m. lapkričio 14 d. priimtą poziciją, nors ir nepakankamą, ir dar kartą 
patvirtintą 2019 m. spalio 10 d., kad 2021–2027 m. laikotarpiui turėtų būti nustatyti 
1 324,1 mlrd. EUR įsipareigojimų asignavimai 2018 m. kainomis (1,3 proc. 
27 ES valstybių narių BNP iki krizės); pabrėžia, kad COVID-19 krizė iš esmės pakeitė 
visas aplinkybes, kuriomis buvo priimta ši pozicija; todėl pabrėžia, kad, siekiant 
reaguoti į tebesitęsiančią krizę, didėjančią nelygybę ir skirtumus tarp valstybių narių ir 
didesnes socialines, ekonomines, teritorines, aplinkos, užimtumo ir sveikatos 
problemas, be Parlamento pozicijoje numatytųjų reikia didelių asignavimų;

2. primena, kad sanglaudos politika grindžiama solidarumu ir dar kartą pasitvirtino esanti 
viena iš veiksmingiausių politikos sričių sprendžiant opias problemas, susijusias su 
COVID-19 krize; ragina padidinti ilgalaikį sanglaudos politikos biudžetą ir sustiprinti iš 
esmės reformuotą ir tikrai tvarią bendrą žemės ūkio politiką numatant didesnius 
nominalius finansinius paketus, palyginti su 2014–2020 m. DFP; primena, kad šiomis 
dviem politikos kryptimis užtikrinama konvergencija, žmonių gerovė, deramas 
gyvenimo lygis ir kaimo plėtra ir kad jos padeda kovoti su socialiniais, ekonominiais ir 
teritoriniais regionų ir valstybių narių skirtumais;

3. pabrėžia, kad į bet kokius būsimus teisės aktų pakeitimus turėtų būti įtraukta 
informacija apie galimą sanglaudos politikos poveikį biudžetui; pabrėžia, kad 
sanglaudos politika negali būti laikoma tiesiog priemone kitoms lėšoms ir priemonėms 
didinti arba nukreipti; pabrėžia, kad norint sanglaudos politikoje atsižvelgti į naujus 
prioritetus sveikatos priežiūros, tvaraus turizmo ir kultūros sektoriuose ir daugiau 
dėmesio skirti tam tikriems socialiniams ir darbo srities prioritetams, reikia gerokai 
padidinti išteklius; primena, kad dotacijos ir toliau turi būti pagrindinė sanglaudos 
politikos priemonė, visų pirma siekiant remti viešąsias ir socialines paslaugas bei MVĮ; 
ragina sukurti konkrečią savivaldybių apsaugos sistemą, kuri yra būtina, nes krizė ir su 
ja susijusios neigiamos ekonomikos perspektyvos lems didelį pajamų praradimą, ypač 
savivaldybėms, ir kartu papildomą finansinę naštą;

4. primena, kad taika ir solidarumas yra pagrindinės ES vertybės, kurios turėtų būti 
nuosekliai remiamos ES biudžeto lėšomis; be to, pabrėžia, kad visame pasaulyje 
sparčiai plinta COVID-19 pandemija ir kad ji daro didelį poveikį trečiosioms šalims; 
yra įsitikinęs, kad norint įveikti šią pasaulinę krizę reikia užtikrinti solidarumą ir 
tarptautinio masto bendradarbiavimą; todėl reikalauja panaikinti gynybos, karinei ir 
vidaus saugumo politikos sritims skirtus asignavimus ir perskirstyti joms skirtą biudžetą 
esminei konvergencijos ir solidarumo politikai, pvz., sanglaudos, žemės ūkio, 
humanitarinės pagalbos ir kaimynystės bei vystymosi politikos sritims; mano, jog labai 
svarbu, kad paramos teikėjai neperskirstytų lėšų, jau skirtų lytinei ir reprodukcinei 
sveikatai bei teisėms, kitiems su reagavimo į COVID-19 veiksmais susijusiems 
prioritetams; mano, kad ES turėtų įtraukti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises į 
savo humanitarinę pagalbą ir paramą vystymuisi reaguojant į COVID-19 pandemiją;

5. pabrėžia, kad COVID-19 pandemija parodė, jog būtina užtikrinti didesnį ir pakankamą 
finansavimą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui (ECDC), Europos vaistų 
agentūrai (EMA) ir Europos maisto saugos agentūrai (EFSA), taip pat už šias sritis 
atsakingoms nacionalinėms valdžios institucijoms pagal ES programas;
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6. mano, kad, reaguojant į COVID-19 krizę, didesnė 2021–2027 m. DFP dalis turėtų būti 
skiriama nacionalinėms, regioninėms ir savivaldybių viešosioms paslaugoms, 
viešosioms sveikatos priežiūros sistemoms, moksliniams tyrimams, Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondui (EPLSAF), švietimui, aplinkai ir programai 
LIFE, MVĮ, mažos apimties priekrantės žvejybai ir vystymosi bei humanitarinei 
politikai;

7. pabrėžia, kad būtina iki 2030 m. 70 proc. sumažinti CO2 kiekį, kad būtų pasiektas 
Paryžiaus susitarime nustatytas 1,5 °C tikslas, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) teisingumo principus; pabrėžia, kad 2021–
2027 m. klimato ir biologinės įvairovės aspekto integravimo į DFP tikslai turėtų viršyti 
jos tarpiniame pranešime nustatytus lygius; ragina kitoje DFP nustatyti 50 proc. klimato 
ir aplinkos išlaidų tikslą;

8. ragina horizontaliai integruoti Paryžiaus susitarimo tikslus ir JT DVT; pabrėžia, kad 
teisinga pertvarka taip pat turėtų būti laikoma horizontaliuoju ES politikos požiūriu, 
kuriuo įtvirtinamos vertybės, susijusios su pagarba socialinėms ir aplinkos teisėms, 
žmonių gerove ir aukštynkrypte socialine, ekonomine ir teritorine konvergencija, taip 
pat užtikrinamas visiškas priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas laikantis 
2030 m. tikslų; pabrėžia, kad Teisingos pertvarkos fondas turėtų įgyvendinti šias 
vertybes ir užtikrinti labai reikalingą tvarų, įtraukų ir socialiniu požiūriu teisingą 
perėjimą prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos;

9. siūlo į DFP išlaidų kategorijas įtraukti prioritetinius tvarius sektorius ir biudžeto eilutes, 
kurie turi didelį potencialą skatinti ekonominę veiklą ir kurti aukštos kokybės darbo 
vietas, ypač skirtas jaunimo nedarbui mažinti; jiems turėtų būti skiriamas prioritetinis 
finansavimas, atsižvelgiant į ketinimą skirti lėšų paruoštiems įgyvendinti projektams;

10. pakartoja savo poziciją nepritarti naujai DFP be susitarimo dėl peržiūrėtos ir išplėstos 
ES nuosavų išteklių sistemos;

11. ragina padidinti ES viršutinę nuosavų išteklių ribą iki 2 proc. 27 ES valstybių narių 
BNP iki krizės visam 2021–2027 m. laikotarpiui; pabrėžia, kad papildomos lėšos, 
gautos dėl šio padidinimo, turėtų būti aiškiai skiriamos politikos kryptims, kuriomis 
prisidedama prie COVID-19 poveikio švelninimo, taip pat pagrindinėms ES socialinės, 
aplinkos ir solidarumo politikos kryptims;

12. ragina Komisiją pasiūlyti naują, daug platesnio užmojo ir perorientuotą 2021–2027 m. 
DFP, laikantis pirmiau minėtų principų ir skiriant daugiau lėšų sanglaudos, klimato, 
užimtumo ir sveikatos priežiūros politikai;

13. ragina Komisiją nedelsiant parengti plataus užmojo ir solidarumu grindžiamą DFP 
nenumatytų atvejų planą, skirtą beveik neišvengiamam atvejui, kai dėl 2021–2027 m. 
DFP nebus susitarta laiku, kad ji įsigaliotų 2021 m. sausio 1 d., siekiant ne tik užtikrinti 
ES programų naudos gavėjų saugumą paprasčiausiai pratęsiant 2020 m. viršutinių ribų 
įgyvendinimo laikotarpį, bet ir veiksmingai prisidėti prie įvairiapusio COVID-19 
poveikio mažinimo; pabrėžia, kad DFP nenumatytų atvejų planas turėtų galioti bent 
vienus metus, pradedant 2021 m. sausio mėn., ir jame turėtų būti numatytas tinkamas 
koregavimas, perorientavimas ir lankstumas, taip pat tikslinis padidinimas;
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Socialiniu ir aplinkos požiūriu teisingas ekonomikos gaivinimo planas, pagal kurį niekas 
neliktų nuošalyje

14. apgailestauja dėl to, kad Komisija vėluoja pristatyti savo ekonomikos gaivinimo planą, 
ir pabrėžia, kad reikia veiksmingo koordinavimo ir planavimo ES lygmeniu; ragina 
Komisiją pateikti holistinį ekonomikos gaivinimo planą, kuris būtų grindžiamas 
Bendrijos metodu ir pagal kurį valstybės narės galėtų tvariu, darniu ir socialiniu 
požiūriu subalansuotu būdu pertvarkyti savo ekonomiką atsižvelgdamos į DVT;

15. ragina Komisiją sukurti bent 1,5 trln. EUR vertės Europos ekonomikos gaivinimo 
fondą, finansuojamą iš nuolatinių obligacijų su nuline palūkanų norma, kurio lėšos 
turėtų būti paskirstytos valstybėms narėms laikantis sanglaudos taisyklių ir naudojant 
dotacijas be jokių makroekonominių ar kitokių sąlygų; mano, kad šias obligacijas turėtų 
įsigyti ECB ir joms neturėtų būti taikomas Stabilumo ir augimo paktas, kol jis nebus 
panaikintas;

16. primena, kad sanglauda ir konvergencija turėtų būti pagrindiniai ekonomikos gaivinimo 
plano ramsčiai; mano, kad ekonomikos gaivinimas visoje ES turi būti grindžiamas ES 
masto priemonėmis ir politika, siekiant išvengti didėjančių skirtumų, atsirandančių dėl 
asimetrinio krizės poveikio; mano, kad įgyvendinant tvirtą sanglaudos politiką bus 
remiamas visų regionų atsigavimas, mažinant socialinius, ekonominius ir teritorinius 
skirtumus ir padedant labiausiai nukentėjusioms, silpniausioms ir pažeidžiamiausioms 
visuomenės ir žmonių grupėms, skatinant tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą; mano, 
kad neatidėliotini reagavimo į krizę veiksmai ir likvidumo parama turėtų būti tęsiami 
tol, kol labiausiai paveiktose valstybėse narėse, regionuose ir sektoriuose nebus aiškių 
atsigavimo ženklų; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti ilgalaikį atsparumą krizėms, 
ekonominį stabilumą, socialinį teisingumą ir tvarų augimą, ekonomikos gaivinimo 
planu turi būti užtikrintos plataus užmojo viešosios investicijos, kuriomis būtų 
skatinama sveikata, švietimas, mokymas, skaitmeninė ekonomika ir aplinka, kartu 
ryžtingai sprendžiant struktūrines problemas; ragina ekonomikos gaivinimo plane visais 
aspektais visapusiškai atsižvelgti į atokiausių regionų ypatumus, kaip apibrėžta SESV 
349 straipsnyje;

17. ragina Komisiją užtikrinti, kad problemos, susijusios su dėl COVID-19 pandemijos 
atsiradusia didėjančia nelygybe ir asimetrine valstybės skola, būtų sprendžiamos taikant 
konkrečias, negriežtas taupymo priemones, įskaitant nulinės palūkanų normos dotacijas, 
taip pat naujos skolos pasidalijimą ir restruktūrizavimą;

18. pabrėžia, kad COVID-19 protrūkis parodė rinkos ekonomikos trūkumus, nes gamybą ir 
prekybą kontroliuoja tarptautinės įmonės ir išpūstas finansų sektorius; mano, kad 
ekonomikos gaivinimo strategijoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama ilgalaikėms 
viešosioms investicijoms į pagrindinius realiosios ekonomikos sektorius, nes tai padės 
sukurti aukštos kokybės darbo vietas ir užtikrinti sąžiningą vystymąsi, taip pat pasiekti 
plataus užmojo su klimatu susijusius tikslus; atkreipia dėmesį į tai, kad skubiai reikia 
parengti viešųjų investicijų planą siekiant skatinti viešojo gamybos sektoriaus plėtrą, 
ypač strateginiuose sektoriuose, pvz., vaistų, sanitarinių produktų, asmeninės apsaugos 
įrangos ir medicinos prietaisų; pabrėžia, kad valstybės pagalba ir visos kitos valstybių 
narių ir ES finansinės paramos formos turi būti skiriamos tik įmonėms, kurios nevengia 
mokėti mokesčių ir neišmokėjo dividendų;
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19. mano, kad bendras 2020 m. balandžio 9 d. Euro grupės patvirtintas 540 mlrd. EUR 
paketas yra visiškai nepakankamas atsižvelgiant į padidėjusius poreikius; apgailestauja, 
kad šios priemonės iš esmės yra skolos priemonės, dėl kurių visose valstybėse narėse 
smarkiai išaugs valstybės skola; prieštarauja dėl siauros taikymo srities, ribotų 
pajėgumų, sąlygų ir priežiūros, susietos su 240 mlrd. EUR suma, teikiama per ESM, dėl 
kurių valstybės narės, kurioms labiausiai reikia finansinės paramos, nesinaudoja šiomis 
priemonėmis; ragina Euro grupę persvarstyti savo pasiūlyme nustatytą pagalbos lygį ir 
sąlygas;

20. yra labai susirūpinęs dėl Komisijos statistinių metodų, ypač dėl pernelyg optimistinių 
sverto poveikio prielaidų, kurias ji taiko lėšų sukaupimo tikslais; yra tvirtai įsitikinęs, 
kad paprasto esamų finansavimo priemonių pervadinimo nepakaks skubiai reikalingam 
ekonomikos atgaivinimui ir pertvarkai;

21. pažymi, kad COVID-19 pandemija ir jos sukeltas ekonomikos nuosmukis, kritinė 
padėtis klimato srityje ir nepaprastai didelė nelygybė yra neatsiejamai tarpusavyje 
susiję; ragina Komisiją padidinti Tvarių investicijų plano biudžetą iki 2 trln. EUR, kurie 
būtų skirti pažangiam Europos socialiniam ir žaliajam kursui finansuoti, siekiant 
sumažinti nelygybę, sukurti milijonus naujų darbo vietų, didinti ekonominę socialinę 
sanglaudą bei sveikatos priežiūros sistemų pasirengimą būsimoms pandemijoms ir 
spręsti kritinės padėties klimato srityje problemą; pabrėžia, kad viešosios lėšos turėtų 
būti skiriamos viešiesiems projektams ir jomis turėtų būti kuriama nauda visuomenei; 
mano, kad 2020 m. sausio 14 d. Komisijos komunikatas „Tvarios Europos investicijų 
planas“ yra nepakankamas ir pernelyg priklausomas nuo privačiojo sektoriaus 
finansavimo sutelkimo teikiant viešąsias garantijas;

22. ragina parengti Europos paramos MVĮ, ypač veikiančioms švietimo, sporto, kultūros, 
žiniasklaidos, kūrybos ir turizmo sektoriuose, kurie labiausiai nukentėjo nuo krizės, 
planą;

23. atsižvelgdamas į neseniai priimtą Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo 
sprendimą, ragina valstybes nares skubiai pakeisti ECB įgaliojimus, kad jis galėtų veikti 
kaip tikras paskolų teikėjas kraštutiniu atveju, panašus į kitų jurisdikcijų centrinius 
bankus, ir kad jam būtų taikoma visapusiška demokratinė kontrolė; atkreipia dėmesį į 
tai, kad Komisija gali įveikti dabartinius teisinius sunkumus išlaikydama obligacijas, 
kol bus padaryti reikiami teisiniai pakeitimai;

24. ragina panaikinti Stabilumo paktą, teisės aktus dėl ekonomikos valdymo (šešių 
dokumentų rinkinį ir dviejų dokumentų rinkinį), Europos semestrą ir Biudžeto sutartį ir 
pakeisti juos Tvaraus vystymosi ir užimtumo paktu, kuris užtikrins užimtumą, 
integracinį augimą ir aplinkos apsaugą; pabrėžia, kad tokiu būdu ES ir valstybės narės 
sukurs reikiamą veiksmų laisvę, kad būtų galima skatinti viešąsias investicijas, 
finansuoti viešąsias paslaugas ir jų socialines funkcijas, skatinti ekonominę veiklą, ypač 
gamybos sektoriuose, ir sudaryti sąlygas valstybei prisiimti atsakomybę už strateginius 
ekonomikos sektorius ir juos kontroliuoti; be to, pabrėžia, kad taip bus užtikrinta, jog 
dabartinio ES suteikiamo lankstumo vėliau nepakeistų griežto taupymo politika, kuri 
nuskurdino didelę visuomenės dalį, kaip tai buvo po 2008 m. krizės;

25. ragina iš naujo derėtis dėl valstybės skolos sąlygų, terminų, palūkanų ir sumų, sudarant 



PE647.633v01-00 10/11 RE\1205033LT.docx

LT

sąlygas perskirstyti išteklius nuo skolos tvarkymo prie neatidėliotinų ekonominių ir 
socialinių valstybių narių poreikių tenkinimo;

26. ragina Komisiją patvirtinti priemones, kuriomis būtų kuo labiau sumažintas šalutinis 
poveikis, atsirandantis dėl būtino valstybės pagalbos taisyklių sušvelninimo, dėl kurio 
greičiausiai padidės atotrūkis tarp valstybių narių ir tarp įmonių;

27. pabrėžia, kad galimybė gauti bet kokį gaivinimo finansavimą turi atitikti teisinės 
valstybės principą, Paryžiaus susitarime nustatytą 1,5° C tikslą ir 2030 m. išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo tikslus, taip pat socialinius tikslus, pvz., mažinti skurdą ir 
pajamų nelygybę, kovoti su mokesčių slėpimu, agresyviu mokesčių planavimu, 
mokesčių vengimu ir pinigų plovimu;

28. ragina Komisiją į EIB programas, skirtas pandemijos ekonominėms ir socialinėms 
pasekmėms šalinti, taip pat į kitas viešosios pagalbos, susijusios su COVID-19, 
programas, visų pirma į SURE nedarbo fondą, neįtraukti lengvatinio apmokestinimo 
bendrovių ir įmonių, užsiimančių mokesčių slėpimu, mokesčių vengimu ar mokestiniu 
sukčiavimu;

29. mano, kad prie ES sienų taikomas anglies dioksido mokesčio mechanizmas, pagal kurį 
veiksmingai apmokestinamas papildomas anglies dioksido kiekis, išmetamas vykdant 
gamybą už ES ribų ir transportavimą į ES, turėtų būti derinamas su aplinkosaugos 
technologijų perdavimu suteikiant nemokamas licencijas besivystančioms šalims;

30. pabrėžia, kad darbuotojai jokiu būdu neturėtų mokėti už šią krizę; ragina ES institucijas 
ir valstybes nares ekonomikos atsigavimą finansuoti iš turtui ir pajamoms proporcingų 
mokesčių, pasiūlyti plataus užmojo turto mokestį, nustatyti veiksmingą ir proporcingą 
įmonių pajamų mokestį, ypač finansų sektoriaus įmonėms, kurios gavo naudos iš 
trumpalaikių ir spekuliacinių sandorių, ir remti finansinių sandorių mokestį (Tobino 
mokestį);

31. ragina ES institucijas ir valstybes nares priimti priemones siekiant apsaugoti milijonų 
nuo krizės nukentėjusių darbuotojų darbo vietas ir darbo užmokestį, taip pat užtikrinti 
darbuotojų, kurie laikomi itin svarbiais krizės metu, sveikatos apsaugą ir darbo sąlygas, 
bei finansiškai juos remti;

32. ragina Komisiją, valstybes nares ir regionus finansuoti tarpvalstybinius projektus, 
kuriais skatinamas ekonominis ir socialinis vystymasis, pasitelkiant Europos teritorinio 
bendradarbiavimo fondus, ypatingą dėmesį skiriant nedidelio masto projektams, kurie 
galėtų būti itin svarbūs pasienio regionams ir euroregionams, ir sudarant palankesnes 
sąlygas tarpvalstybiniam darbo jėgos judumui, kai tai leidžia sveikatos apsaugos 
sąlygos, be kita ko, skatinant lygių galimybių principą ir atitinkamai pritaikant 
administracinę, socialinę ir reglamentavimo sistemą;

33. primygtinai reikalauja, kad gaivinimo plane ir persvarstytame pasiūlyme dėl DFP būtų 
užtikrintas finansavimas, skiriamas lyčių lygybei, moterų teisėms, įskaitant lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises, žmogaus teisėms ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, siekiant užtikrinti programų tęstinumą ir spręsti neproporcingo krizės 
poveikio moterims, mergaitėms ir marginalizuotoms grupėms problemą;



RE\1205033LT.docx 11/11 PE647.633v01-00

LT

34. ragina imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad reaguojant į krizę, kuri prasidės po 
dabartinės pandemijos, nebūtų nuošalyje paliekamos tos grupės, kurioms gresia 
didžiausias skurdo pavojus ir kurios jau yra marginalizuotos, įskaitant mažumas ir 
migrantų kilmės asmenis; ragina persvarstytame pasiūlyme dėl DFP ir ekonomikos 
gaivinimo plane numatyti tinkamas ir tiesiogines investicijas, skirtas pilietinės 
visuomenės organizacijoms, įskaitant į migrantų ir mažumų atstovų vadovaujamas 
organizacijas, daugiausia dėmesio skiriant toms organizacijoms, kurios remia 
marginalizuotas bendruomenes, ir įgalinant jas pasiekti daugiau žmonių; ragina 
naujojoje DFP užtikrinti, kad nebūtų mažinami į siūlomą Prieglobsčio, migracijos ir 
integracijos fondą (PMIF) įtraukti ištekliai migrantų ir pabėgėlių priėmimui ir jų 
ankstyvai integracijai ir įtraukčiai ir kad šios grupės galėtų gauti tinkamą paramą, 
neatsižvelgiant į jų imigracijos statusą;

35. pabrėžia, kad Parlamentas yra vienintelė demokratiškai renkama institucija ES; 
apgailestauja dėl ženklų, kad siekiama daryti neigiamą poveikį jo vadovaujamam 
vaidmeniui derybose dėl 2021–2027 m. DFP ir ekonomikos gaivinimo plano; pabrėžia, 
kad ekonomikos gaivinimo dokumentų rinkinys turėtų būti esminis ir įtrauktas į naują, 
plataus užmojo ir perorientuotą DFP; ragina Komisiją ir Tarybą gerbti Parlamento, kaip 
vienos iš teisėkūros institucijų, prerogatyvas ir dirbti visiškai skaidriai; pabrėžia, kad 
neleis Komisijai ir Europos Vadovų Tarybai įstumti Parlamento į padėtį, kurioje jis tik 
galės duoti pritarimą be jokių pakeitimų arba neduoti pritarimo; pabrėžia, kad visoms 
Komisijos įgyvendinamoms priemonėms turi būti taikoma parlamentinė kontrolė; 
ragina panaikinti sprendimus, kuriais siekiama Parlamentą nustumti į šalį;

°

° °

36. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Centriniam 
Bankui ir valstybių narių vyriausybėms, parlamentams bei socialiniams partneriams.


