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1. palankiai vertina teisėkūros 
institucijų pasiektus susitarimus, įskaitant 
bendras ir vienašales deklaracijas, t. y. 
lapkričio 5 d. pasiektą susitarimą dėl 
Reglamento dėl teisinės valstybės principo 
ir lapkričio 10 d. pasiektus susitarimus dėl 
DFP, TIS ir EURI; pabrėžia, kad į šiuos 
istorinius politinius susitarimus, be kita ko, 
įtrauktos šios nuostatos:

• precedento neturintis 
1,8 trln. EUR paketas, apimantis 
2021–2027 m. DFP (1 074 mlrd. 
EUR, palaipsniui pereinant prie 
1 085 mlrd. EUR) ir Ekonomikos 
gaivinimo priemonę (750 mlrd. 
EUR);

• 2021–2027 m. DFP 
papildanti 16 mlrd. EUR suma, kuri 
turi būti paskirstyta EP 
pasirinktoms pavyzdinėms 
programoms (programoms „ES – 
sveikatos labui“, „Europos 
horizontas“, „Erasmus+“, 
Integruoto sienų valdymo fondui, 
FRONTEX programai, programai 
„InvestEU“, Teisių ir vertybių 
programai, programai „Kūrybiška 
Europa“, Humanitarinės pagalbos 
programai ir Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonei 

1. palankiai vertina teisėkūros 
institucijų pasiektus susitarimus, įskaitant 
bendras ir vienašales deklaracijas, t. y. 
lapkričio 5 d. pasiektą susitarimą dėl 
Reglamento dėl teisinės valstybės principo 
ir lapkričio 10 d. pasiektus susitarimus dėl 
DFP, TIS ir EURI; pabrėžia, kad į šiuos 
istorinius politinius susitarimus, be kita ko, 
įtrauktos šios nuostatos:

• precedento neturintis 
1,8 trln. EUR paketas, apimantis 
2021–2027 m. DFP (1 074 mlrd. 
EUR, palaipsniui pereinant prie 
1 085 mlrd. EUR) ir skolinantis 
finansuojamą Ekonomikos 
gaivinimo priemonę (750 mlrd. 
EUR);

• 2021–2027 m. DFP 
papildanti 16 mlrd. EUR suma, kuri 
turi būti paskirstyta EP 
pasirinktoms pavyzdinėms 
programoms (programoms „ES – 
sveikatos labui“, „Europos 
horizontas“, „Erasmus+“, 
Integruoto sienų valdymo fondui, 
FRONTEX programai, programai 
„InvestEU“, Teisių ir vertybių 
programai, programai „Kūrybiška 
Europa“, Humanitarinės pagalbos 
programai ir Kaimynystės, 
vystomojo ir tarptautinio 
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(KVTBP)) ir skirta biudžeto atsakui 
į nenumatytus įvykius stiprinti;

• teisiškai privalomos 
veiksmų gairės dėl naujų nuosavų 
išteklių nustatymo kitos DFP 
laikotarpiu; šių išteklių bent jau 
turėtų pakakti būsimoms ES 
ekonomikos gaivinimo priemonės 
paskolų grąžinimo išlaidoms 
(pagrindinei daliai ir palūkanoms) 
padengti;

• teisiškai privaloma su 
klimatu susijusių išlaidų dalis, 
sudaranti bent 30 proc. DFP ir 
priemonės „Next Generation EU“, 
bei su biologine įvairove susijusių 
išlaidų dalis, 2024 m. sudarysianti 
7,5 proc., o nuo 2026 m. – 10 proc. 
DFP;

• su lyčių lygybe ir lyčių 
aspekto integravimu susijusių 
išlaidų stebėsenos elementai;

• sustiprintas Europos 
Parlamento, kaip biudžeto valdymo 
institucijos, vaidmuo [valdant] ES 
ekonomikos gaivinimo priemonę ir 
išorės asignuotąsias pajamas, taip 
pat nustatant būsimas skubias 
priemones, grindžiamas SESV 122 
straipsniu;

• veikiančios teisinės 
valstybės sąlygos;
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aspekto integravimu susijusių 
išlaidų stebėsenos elementai;

• sustiprintas Europos 
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