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(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 
projekto 
(0000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0109(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento (COM(2020)0446),

– atsižvelgdamas į Tarybos reglamento projektą (00000/2020),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 312 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo 
sutarties 106a straipsnį (C9-xxxx/2020),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto rekomendaciją (A9-0000/2020),

1. [pritaria Tarybos reglamento projektui;] 

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlyme dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa (DFP), projekto 2020 m. įsipareigojimų viršutinės ribos 
padidinamos 11,5 mlrd. EUR, siekiant sutelkti investicijas ir finansuoti skubiems krizės 
poreikiams, susijusiems su COVID-19 protrūkiu, skirtas priemones. Šiuo tikslinimu siekiama 
numatyti laikiną sprendimą, kol bus priimta Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonė („Next Generation EU“), kuri, kaip tikimasi, įsigalios 2021 m. 

Atsižvelgdami į Parlamento poziciją padaryti viską, kas būtina siekiant padėti piliečiams, 
įmonėms, regionams ir valstybėms narėms kuo greičiau atsigauti po COVID-19 pandemijos 
ekonominio ir socialinio poveikio, pranešėjai dėl DFP teigiamai įvertino Komisijos pasiūlymą 
padidinti 2020 m. įsipareigojimų viršutines ribas. 2014–2020 m. DFP tikslinimas yra būtina 
sąlyga, kad vėliau būtų galima svarstyti Taisomojo biudžeto Nr. 6/2020 projektą (TBP). 

Kadangi šis klausimas skubus, pranešėjai pasiūlė Biudžeto komitetui jau pradėti parengiamąjį 
darbą laukiant būsimo Tarybos prašymo pateikti nuomonę, kuris turėtų būti gautas iki 
2020 m. liepos mėn. Rekomendacijos pritarti projektas buvo parengtas darant prielaidą, kad 
Taryba nekeis Komisijos pasiūlymo. 

Teikiant rekomendacijos projektą balsavimui Biudžeto komitete turi būti tinkamai atsižvelgta 
į Tarybos procedūrų rezultatus.

Galutinė rekomendacija nedarys poveikio Parlamento pozicijai ir tarpinstitucinių derybų dėl 
2021–2027 m. DFP, nuosavų išteklių ir ekonomikos gaivinimo dokumentų rinkinio ar bet 
kokių su DFP susijusių teisėkūros dokumentų, dėl kurių bus deramasi pagal bendro 
sprendimo procedūrą, rezultatams.


