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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

Tarybos pozicija dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto 
Nr. 6/2020 projekto „Europos ekonomikos gaivinimo planui būtinų asignavimų 
įtraukimas į 2020 m. biudžetą“
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/2093(BUD))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 
1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 
223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20121, ypač į jo 44 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai 
priimtą 2019 m. lapkričio 27 d.2, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa3 (DFP 
reglamentas),

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo4,

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas, 
dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos5,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos 
reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa (COM(2020) 0446),

– atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 6/2020 projektą, kurį Komisija priėmė 
2020 m. birželio 3 d. (COM(2020) 0423),

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos xx d. priimtą ir 2020 m. liepos xx d. Parlamentui 
perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6/2020 projekto (00000/2020 – 

1 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
2 OL L 57, 2020 2 27.
3 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
4 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
5 OL L 168, 2014 6 7, p. 105.
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C9-0000/2020),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių [94 straipsnį / 94 ir 96 straipsnius],

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

A. kadangi Taisomojo biudžeto Nr. 6 projekto tikslas – skirti 11 540 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų ir 6 540 mln. EUR mokėjimų asignavimų, siekiant 
atsižvelgti į poveikį, kurį daro Komisijos gegužės 27, 28 ir 29 d. patvirtinti pasiūlymai 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, susijusių su Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
priemonių rinkiniu ir papildančių pasiūlymą peržiūrėti 2020 m. DFP reglamentą,

B. kadangi Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti ESIF reglamentą6 ir sukurti specialią 
mokumo palaikymo priemonę, pagal kurią bus sutelktas privatus kapitalas nuo COVID-
19 krizės nukentėjusių įmonių mokumui palaikyti (5 mlrd. EUR įsipareigojimų 
asignavimų ir 2,5 mlrd. EUR mokėjimų asignavimų),

C. kadangi Komisija, reaguodama į COVID-19 pandemiją, pasiūlė iš dalies pakeisti EDVF 
reglamentą7, mobilizuodama papildomus 1 040 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimų, kad padidintų savo pajėgumą teikti garantijas šalyse partnerėse ir taip 
palengvintų greitą atsaką į COVID-19 pandemiją šiuose regionuose,

D. kadangi Komisija pasiūlė iniciatyvą „REACT-EU“8, pagal kurią valstybės narės turės 
teisę naudoti papildomas Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) arba Europos 
socialinio fondo (ESF) lėšas (5 mlrd. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 2,5 mlrd. EUR 
mokėjimų asignavimų), kad regionuose, kurių ekonomika ir užimtumas labiau 
nukentėjo nuo COVID-19 pandemijos sukeltos krizės, paremtų krizei įveikti skirtus 
veiksmus ir pasirengtų jų ekonomikos atgaivinimui, arba savanoriškai padidintų 
asignavimus Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) 
remiamoms programoms,

E. kadangi Komisija pasiūlė Sąjungai skirti 500 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimų didinant Europos investicijų fondo kapitalą – šis fondas atsakingas už 
papildomų garantijų sumų, kurios dengiamos iš Sąjungos biudžeto pagal Sąjungos 
ekonomikos atkūrimo dokumentų rinkinį, įgyvendinimą;

F. kadangi beveik visos maržos pagal daugiametės finansinės programos viršutines ribas ir 
specialiųjų priemonių galimybės 2020 m. buvo išnaudotos ir kadangi Komisija pasiūlė 
2020 m. finansuoti Europos ekonomikos gaivinimo plano įgyvendinimą peržiūrint DFP 
reglamentą, kad būtų padidintos 2020 m. įsipareigojimų viršutinės ribos 1a ir 1b išlaidų 
pakategorėms ir 4 išlaidų kategorijai, ir kadangi šis taisomojo biudžeto projektas gali 
būti priimtas tik patvirtinus peržiūrėtą DFP reglamentą,

1. atsižvelgia į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 6 projektą, kuriuo siekiama 
skirti 11 540 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 6 540 mln. EUR mokėjimų 
asignavimų, kad būtų atsižvelgta į poveikį, kurį daro Komisijos gegužės 27, 28 ir 29 d. 

6 COM(2020)0404, 2020 5 29.
7 COM(2020)0407, 2020 5 28.
8 COM(2020)0451, 2020 5 27.
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patvirtinti pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, susijusių su Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo priemonių rinkiniu ir papildančių pasiūlymą peržiūrėti 2020 m. 
DFP reglamentą;

2. [pritaria / atsižvelgia į] Tarybos pozicijai [-ą] dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6/2020 
projekto;

3. [paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 6/2020 yra galutinai 
priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje; / nusprendžia iš dalies pakeisti Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto 
Nr. 6/2020 projekto, kaip nurodyta toliau;]

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją [su Parlamento pakeitimais] Tarybai, 
Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir įstaigoms ir nacionaliniams 
parlamentams.


