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Europos Parlamento rezoliucija dėl 2020 m. liepos 17–21 d. neeilinio Europos Vadovų 
Tarybos susitikimo išvadų
(2020/2732(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 225, 295, 310, 311, 
312, 323 ir 324 straipsnius bei Europos Sąjungos sutarties 2, 3 ir 15 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2018 m. gegužės 2 d. pasiūlymą ir į iš dalies pakeistą 
Komisijos 2020 m. gegužės 28 d. pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (DFP) (COM(2018)0322),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 2 d. pakeistą Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos 
reglamento dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (COM(2018)325),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą „ES biudžetas Europos 
ekonomikos gaivinimo planui įgyvendinti“ (COM(2020)442) ir prie jo pridedamus 
reglamentus, sprendimus ir teisinius dokumentus, susijusius su DFP, su nuosavais 
ištekliais ir su ekonomikos gaivinimo planu,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2020 m. liepos 7 d. vasaros Europos ekonominę prognozę,

– atsižvelgdama į 2020 m. liepos 21 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

1. atkreipia dėmesį į liepos 17–21 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatus ir 
valstybių bei vyriausybių vadovų priimtas išvadas; taip pat palankiai vertina tai, kad 
valstybių ir vyriausybių vadovai pritarė Ekonomikos gaivinimo fondui, kurį gegužės 
mėn. pasiūlė Europos Parlamentas; pritaria Europos Vadovų Tarybos požiūriui, kuriuo 
nebuvo neperžengtos Sutarčių nuostatų; mano, kad bendras paketas suteikia postūmį 
investicijoms, be kita ko, pritraukiant privačias investicijas, kurios padės valstybėms 
narėms įveikti numatomus sunkius ir ilgalaikius dabartinės krizės padarinius;

pabrėžia, kad šis ekonomikos gaivinimo paketas bus labai svarbus siekiant pertvarkyti 
mūsų ekonomiką sutelkiant strategines investicijas, skirtas MVĮ ir Europos pramonei 
remti, ir siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes ir įgūdžius, kad būtų sušvelnintas 
krizės poveikis darbuotojams, vartotojams ir šeimoms; mano, kad svarbu spręsti 
socialinės ir ekonominės nelygybės ir labiausiai nuo krizės nukentėjusių asmenų 
poreikių klausimus;

2. abejoja, ar reikėtų įtraukti su klimatu susijusius tikslus, nes jie gali būti pernelyg plataus 
užmojo ir trukdyti valstybėms narėms remti užimtumą ir stiprinti nacionalinę pramoninę 
bazę;

3. įsipareigoja vesti konstruktyvias ir į ateitį orientuotas derybas su Taryba ir Komisija 
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remiantis jų atitinkamomis pozicijomis; yra pasirengęs paspartinti derybas, kad būtų 
laiku pasiekta teigiamų ir konstruktyvių rezultatų, kuriuos būtų galima įgyvendinti nuo 
2021 m. pradžios;

4. pažymi, kad COVID-19 krizė daro labai skirtingą poveikį valstybių narių ekonomikai, 
nes galimybės reaguoti į ekonomikos krizę yra labai nevienodos; pabrėžia, kad daugelis 
valstybių narių, kurios labiausiai nukentėjo nuo sveikatos krizės, taip pat labiausiai 
nukentės ekonominiu požiūriu; reiškia susirūpinimą dėl to, kad dėl nevienodo valstybių 
narių ekonominio atsako gali kilti dar viena finansų ir valstybės skolos krizė, gali būti 
pakenkta ES pastangoms užtikrinti konvergenciją ir gali būti iškraipyta bendroji rinka;

5. reiškia susirūpinimą dėl to, kad lėšos, dėl kurių susitarta pagal ekonomikos gaivinimo 
paketą, nebus nedelsiant prieinamos; labai apgailestauja, kad lėšos, skirtos reaguoti į 
COVID-19 pandemiją, bus prieinamos tik 2021 m. pavasarį, praėjus maždaug dvylikai 
mėnesių po krizės daugelyje valstybių narių;

6. pabrėžia, kad programos, finansuojamos pagal priemonę „Next Generation EU“, turėtų 
būti nuoseklios ir visiškai suderintos su ES įsipareigojimais ir prioritetais; pažymi, kad 
koronaviruso pandemija iš esmės pakeitė viešuosius ir privačiuosius finansus, todėl 
Komisija turės iš naujo išsamiai išnagrinėti politinius prioritetus, be kita ko, įvesdama 
ekonomikos atsigavimo testą ir sustabdydama visus pagal Europos žaliąjį kursą 
numatytus veiksmus, kad būtų sumažinta administracinė ir reguliavimo našta ir 
sudarytos sąlygos imtis visų būtinų priemonių verslui ir pramonei remti Europos ir 
nacionaliniu lygmeniu;

7. mano, kad reformomis ir investicijomis pagal ekonomikos gaivinimo planą galėtų būti 
siekiama konkurencingumo ir į ateitį orientuotų tikslų, pvz., mokslinių tyrimų, 
skaitmeninimo ir paramos MVĮ, taip pat būtų skatinamas verslumas ir mažinama 
energetinė priklausomybė nuo trečiųjų šalių, o pagrindinis tikslas būtų skatinti stiprią ir 
konkurencingą ekonomiką visose valstybėse narėse ir taip didinti užimtumą ir 
ekonomikos augimą; pabrėžia, kad valstybės narės geriausiai žino, kurie projektai ir 
investicijos gali sukurti didžiausią pridėtinę vertę naudojant ekonomikos gaivinimo 
lėšas;

8. mano, kad Parlamentas, kaip viena iš biudžeto valdymo institucijų ir atsižvelgiant į 
skaidrumo, demokratijos ir atskaitomybės svarbą, turi būti visapusiškai įtrauktas į 
ekonomikos gaivinimo priemonės kūrimą ir įgyvendinimą, taip pat į skolinimosi ir 
skolinimo operacijas, nes tai yra esminės biudžeto operacijos; mano, kad lėšos turėtų 
būti greitai išmokėtos siekiant paremti skubiai reikalingą ekonomikos gaivinimo 
procesą ir užtikrinti, kad ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės 
(angl. RRF) programos būtų suderintos su esamais ES fondais ir tikslais, kurie teikia 
tikrą Europos pridėtinę vertę; mano, kad Parlamento vykdoma ex post demokratinė 
priežiūra nustatant ir įgyvendinant ekonomikos gaivinimo priemonę ir skolinimosi bei 
skolinimo operacijas turi būti užtikrinta ir papildyta reikiamu skaidrumu, informacija ir 
atskaitomybe piliečiams;

9. ragina Komisiją vengti nerealių lūkesčių ar savo projektų grąžos normos prognozių ir 
įgyvendinti patobulintus veiksmingumo rodiklius, kurie geriau atspindėtų projektų 
rezultatus, kad būtų galima geriau įvertinti jų ekonominį naudingumą;
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10. pritaria tarpvyriausybinio požiūrio taikymui siekiant veiksmingai ir efektyviai išspręsti 
nuomonių skirtumus, parodant, kaip svarbu susitarti dėl kolektyvinio požiūrio visose 
valstybėse narėse, kuris būtų pagrįstas pagarba nacionalinėms valstybėms; pabrėžia, kad 
galutinis susitarimas turi atitikti Europos piliečių poreikius;

11. pabrėžia, kad 2021–2027 m. DFP dar galima tobulinti, ypač į ateitį orientuotų programų 
srityje; pabrėžia, kad reikia tikrų politinių derybų ir kokybiško susitarimo;

12. reiškia susirūpinimą, kad DFP ir jos programų ilgalaikiam gyvybingumui neturėtų kilti 
pavojus dėl trumpalaikio požiūrio, sutelkto į politinį kompromisą dėl ekonomikos 
gaivinimo veiksmų finansavimo; mano, kad asignavimai sanglaudos politikai, kuri 
atlieka esminį vaidmenį remiant valstybių narių ekonominę plėtrą, neturi būti 
struktūriškai sumažinti;

13. apgailestauja, kad sumažinus bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) asignavimus 
nepripažįstama jos strateginė svarba; pabrėžia, kad BŽŪP biudžeto sumažinimas 
prieštarauja Europos Parlamento raginimui išlaikyti ir stabilizuoti realųjį BŽŪP 
biudžetą; pakartoja, kad sumažinus finansavimą bus apribotos ūkininkų galimybės 
prisidėti prie ES žemės ūkio maisto produktų rinkų stabilumo ir kitų politikos tikslų 
įgyvendinimo;

14. pabrėžia, kad per tarpinstitucines derybas turėtų būti aptartas tiek DFP, tiek NGEU 
asignavimų paskirstymas kiekvienai programai; pabrėžia, kad šiuo metu kai kurioms 
pavyzdinėms programoms gresia staigus sumažėjimas nuo 2020 m. iki 2021 m.; be to, 
pažymi, kad nuo 2024 m. visas ES biudžetas galėtų būti gerokai mažesnis už dabartinį 
lygį, o tai prieštarautų ES įsipareigojimams ir prioritetams, visų pirma skaitmeninei 
darbotvarkei, paramai siekiant ekonomikos pertvarkos ir konkurencingai bendrajai 
rinkai, gynybos pajėgumų skatinimui, užimtumo rėmimui ir geopolitinei darbotvarkei, ir 
keltų jiems grėsmę;

15. pabrėžia, kad visos su NGEU susijusios kompensacijos (pagrindinė suma ir palūkanos) 
turėtų būti skaičiuojamos viršijant DFP viršutines ribas ir įtrauktos kaip „[y]patingas 
laikinas viršutinių nuosavų išteklių ribų padidinimas“, kaip numatyta Tarybos 
sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos 3 straipsnio c punkte 
[COM(2020) 445 – 2018/0135 (CNS)];

16. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija ir Taryba plačiai naudojosi ribotu lankstumu, dėl 
kurio buvo susitarta per ankstesnes derybas dėl DFP, siekdamos kovoti su precedento 
neturinčiomis ir (arba) nenumatytomis krizėmis finansiniu laikotarpiu; todėl primygtinai 
reikalauja, kad lankstumas būtų padidintas bent tiek, kiek siūlo Europos Komisija, ir 
apskaičiuotas viršijant DFP viršutines ribas tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų srityse;

17. primena valstybių ir vyriausybių vadovų pasiektą susitarimą dėl nuosavų išteklių; 
pažymi, kad Komisija savo pasiūlyme dėl DFP pasiūlė naujų nuosavų išteklių šaltinių; 
primygtinai ragina Komisiją nereikalauti ES suteikti mokesčių rinkimo įgaliojimų ar 
siekti papildomų nuosavų išteklių, susijusių su aplinkos apsaugos tikslais; pabrėžia, kad 
BNP pagrįsti įnašai yra patikimas, stabilus ir sąžiningas ES biudžeto pajamų šaltinis ir 
jiems labai pritaria dauguma valstybių narių; mano, kad nuosavi ištekliai 
nacionaliniuose biudžetuose turėtų būti pateikiami aiškiai ir vienodai, siekiant užtikrinti 
ES pajamų skaidrumą ir palyginamumą;
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18. todėl pareiškia, jog yra pasirengęs paspartinti 2021–2027 m. DFP programų ir 
ekonomikos gaivinimo plano priėmimą, kad būtų užtikrinta sklandi pradžia nuo 2021 m. 
sausio 1 d., su sąlyga, kad pavyks tinkamai susitarti dėl pirmiau minėtų patobulinimų;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Europos Vadovų Tarybai ir 
Komisijai.


