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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl 2021 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
projekto (11072/1/2020 – C9-0314/2020 – 2020/1998(BUD)) 

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

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

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas 
dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos1,

– 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. 966/20122,

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

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 28 d. Komisijos pakeistą pasiūlymą, kuriuo 
nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (COM(2020)443 final);

– 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 2018 m. lapkričio 14 d. preliminarų pranešimą „2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“5 ir į 2020 m. 
liepos 23 d. rezoliuciją dėl 2020 m. liepos 17–21 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo išvadų,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl 2021 m. biudžeto sudarymo 
bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija6,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. gegužės 11 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2021 

1 OL L 168, 2014 6 7, p. 105.
2 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
3 OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
4 OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
5 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0065.
6 Tos dienos priimti tekstai, P9_TA(2020)0166.
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finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos7,

– atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 27 d. Komisijos priimtą Europos Sąjungos 2021 
finansinių metų bendrojo biudžeto projektą (COM(2020)0300),

– atsižvelgdamas į poziciją dėl 2021 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 
projekto, kurią Taryba priėmė 2020 m. rugsėjo 28 d. ir perdavė Europos Parlamentui 
2020 m. spalio 1 d. (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į susijusių komitetų nuomones,

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

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 16 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos 
sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto8,

III skirsnis 

Bendroji apžvalga

1. primena, kad 2021-ieji turėtų būti pirmieji naujos daugiametės finansinės programos 
(DFP) metai; apgailestauja, kad dėl vėlavimo derybose dėl DFP ir (arba) nuosavų išteklių, 
kurioms Parlamentas buvo pasirengęs nuo 2018 m. lapkričio mėn. ir kurios negalėjo būti 
pradėtos, kol nebuvo paskelbtos Europos Vadovų Tarybos liepos 21 d. išvados, taip pat 
dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos 2021 m. biudžeto procedūra iki šiol negalėjo 
būti grindžiama tvirtu ir plataus užmojo DFP susitarimu;

2. pažymi, kad Komisija pateikė 2021 m. biudžeto projektą remdamasi savo pasiūlymais dėl 
DFP, atnaujintais 2020 m. gegužės mėn., o Taryba per savo svarstymą tik aritmetine 
išraiška perteikė Europos Vadovų Tarybos išvadas, išskyrus 7 išlaidų kategoriją, 
laukdama taisomojo rašto, kurį Komisija naudos po politinio susitarimo dėl DFP ir (arba) 
nuosavų išteklių, kad atnaujintų savo pasiūlymą dėl 2021 m. Sąjungos biudžeto;

3. atkreipia dėmesį į Tarybos poziciją dėl biudžeto projekto, įskaitant svarbą, kurią ji teikia 
taisomajam raštui; pritaria Tarybai pastaruoju klausimu, siekiant per svarstymą priimti 
dokumentą, kuriame būtų koordinuotai atsižvelgiama į jos prioritetus dėl DFP ir nuosavų 
išteklių bei 2021 m. biudžeto; pažymi, kad šį požiūrį taip pat lemia tai, kad pateikus 
taisomąjį raštą liks nedaug laiko;

4. primena, kad savo 2020 m. birželio 19 d. rezoliucijoje dėl 2021 m. biudžeto sudarymo 
bendrųjų gairių Parlamentas pabrėžė, kad pagrindinis 2021 m. biudžeto tikslas turėtų būti 
COVID-19 protrūkio poveikio švelninimas ir parama ekonomikos gaivinimui, 
grindžiamam Europos žaliuoju kursu ir skaitmenine transformacija;

7 Tos dienos priimti tekstai, P9_TA(2020)0123.
8 Tos dienos priimti tekstai, P9_TA(2020)0220.
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5. teigiamai vertina ES ekonomikos gaivinimo planą; tačiau primygtinai tvirtina, kad reikia 
aiškiai įtvirtinti biudžeto valdymo institucijos vaidmenį pagal metinę biudžeto procedūrą 
suteikiant leidimą naudoti išorės asignuotąsias pajamas, visų pirma ekonomikos 
gaivinimo priemonę „Next Generation EU“ (NGEU);

6. primena savo poziciją, kad 2021–2027 m. DFP klimato ir biologinės įvairovės aspekto 
integravimo tikslai turi apimti daugiau nei tam skirtų tikslinių išlaidų dalių lygius, kaip 
nurodyta tarpiniame pranešime; todėl siekia, kad 2021 m. biologinės įvairovės išlaidų 
lygis būtų 10 proc., o klimato aspekto integravimo išlaidų lygis – 30 proc.;

7. priima sprendimą padidinti 2018 m. lapkričio mėn. tarpiniame pranešime dėl DFP 
numatytas sumas, skiriamas penkiolikai pavyzdinių programų, nustatytų jo 2020 m. 
liepos 23 d. rezoliucijoje (programa „Europos horizontas“, programa „InvestEU“, 
programa „Erasmus+“, vaiko garantijų sistema, Teisingos pertvarkos fondas, 
Skaitmeninės Europos programa, Europos infrastruktūros tinklų priemonė, programa 
LIFE+, programa „ES – sveikatos labui“, Integruoto sienų valdymo fondas, programa 
„Kūrybiška Europa“, Teisių ir vertybių programa, Europos gynybos fondas, 
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (KVTBP) ir 
humanitarinė pagalba, taip pat atitinkamos ES agentūros ir Europos prokuratūra); taip pat 
priima sprendimą savo svarstymą grįsti Komisijos biudžeto projekte pasiūlytomis DFP 
viršutinėmis ribomis; mano, kad atliekant bet kokį pavyzdinėms programoms skiriamų 
lėšų padidinimą turi būti atitinkamai didinama atitinkamos DFP išlaidų kategorijos 
viršutinė riba; priima sprendimą padidinti Parlamento prioritetų, be kita ko, saugumo, 
migracijos, pagrindinių teisių ir išorės veiksmų srityse, finansavimą;

8. pritaria Tarybos padidinimams 1, 2a ir 3 išlaidų kategorijose, išskyrus tas eilutes, kuriose 
jis nusprendė numatyti didesnes asignavimų sumas; taip pat pritaria tam, kad veiksmų 
grupė „Atsparumas“ būtų perkelta iš 5 į 2b išlaidų kategoriją;

9. dar kartą patvirtina savo ankstesnius įsipareigojimus visapusiškai pasinaudoti galimybe 
pakartotinai panaudoti panaikintus asignavimus moksliniams tyrimams, kaip numatyta 
Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalyje; 

10. pabrėžia išsamesnės biudžeto nomenklatūros poreikį, kad biudžeto valdymo institucija 
per metinę biudžeto procedūrą galėtų visapusiškai atlikti savo sprendimų priėmimo 
vaidmenį ir tikrinti biudžeto vykdymą pagal 2b, 4 ir 6 išlaidų kategorijas;

11. kaip įprasta, priima sprendimą vėl į visas eilutes įrašyti biudžeto projekte numatytas 
sumas, kurias Taryba sumažino ir kurios per jos svarstymą nebuvo padidintos, išskyrus 7 
išlaidų kategoriją;

12. atkreipia dėmesį į tai, jog svarbu užtikrinti, kad Sąjungos agentūroms būtų skirti 
pakankami finansiniai ir tinkami žmogiškieji ištekliai, kad jos galėtų vykdyti savo 
įgaliojimus bei užduotis ir optimaliai reaguoti į COVID-19 protrūkio padarinius; 
pabrėžia, kad reikia tinkamai koordinuoti agentūrų veiklą ir užtikrinti jų sąveiką siekiant 
padidinti jų darbo veiksmingumą, ypač tais atvejais, kai yra konvergencija siekiant 
konkrečių politikos tikslų, kad būtų sudarytos sąlygos sąžiningai ir veiksmingai naudoti 
viešąsias lėšas;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad atnaujintas pragmatiškas biudžeto procedūros tvarkaraštis 
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nesuteikia galimybės laiku susitarti dėl galimo antro biudžeto projekto pasiūlymo; mano, 
jog dėl to būtina visapusiškai išnaudoti visą taikinimo procedūros laikotarpį, kad būtų 
pasiektas plataus užmojo susitarimas;

14. nustato bendrą 2021 m. biudžeto (visi skirsniai) asignavimų sumą – 
181 684 729 002 EUR įsipareigojimų asignavimų, t. y. 14 938 547 026 EUR daugiau, 
palyginti su biudžeto projektu; be to, atsižvelgdamas į pagal Finansinio reglamento 
15 straipsnio 3 dalį panaikintus asignavimus, nusprendžia skirti 1 631 420 001 EUR 
įsipareigojimų asignavimų sumą;

15. primena, kad, siekiant finansuoti šį biudžetą, kaip nurodyta jo 2020 m. rugsėjo 16 d. 
teisėkūros rezoliucijoje, nuo 2021 m. turėtų būti nustatytos naujos nuosavų išteklių 
kategorijos ir kad bet kokios sumos, susidariusios dėl naujų nuosavų išteklių ir 
viršijančios lygį, kurio reikia siekiant tam tikrais metais apmokėti priemonės „Next 
Generation EU“ grąžinimo prievoles, turėtų likti Sąjungos biudžete kaip bendrosios 
pajamos, visų pirma, kad būtų galima papildyti 15 ES pavyzdinių programų lėšas nuo 
2021 m., kartu atitinkamai padidinant DFP viršutines ribas;

1 išlaidų kategorija 

16. pabrėžia, kokia svarbi yra programa „Europos horizontas“ siekiant sėkmingai įgyvendinti 
Europos žaliąjį kursą ir prisidedant prie perėjimo prie neutralizuoto poveikio klimatui 
ekonomikos ir visuomenės ne vėliau kaip 2050 m., taip pat remiant skaitmeninę 
transformaciją, kuri yra nepaprastai svarbi užtikrinant Sąjungos gerovę ateityje; taip pat 
pabrėžia, kad COVID-19 pandemija atkreipė dėmesį į poreikį investuoti į sveikatos srities 
mokslinius tyrimus; todėl, laikydamasis savo ilgalaikės pozicijos, kuria raginama 
numatyti bendrą 120 mlrd. EUR biudžetą, siūlo gerokai padidinti programos „Europos 
horizontas“ lėšas; be to, laikosi nuomonės, kad visa panaikintų asignavimų suma, 
susidariusi visu dabartinės DFP laikotarpiu, laikantis Finansinio reglamento 15 straipsnio 
3 dalies, turėtų būti skiriama siekiant remti klimato politiką ir skaitmeninę pertvarką, taip 
pat sveikatos srities mokslinius tyrimus;

17. ragina 2021 m. Sąjungos biudžete užtikrinti, kad vykdant programą „InvestEU“ būtų 
pasiektas tiek jos ilgalaikis tikslas, numatant daugiau investicijų pajėgumų tvariai 
infrastruktūrai, moksliniams tyrimams, MVĮ ir socialinėms investicijoms remti, tiek jos 
nauja trumpalaikė misija – strateginėmis investicijomis remti ekonomikos atsigavimą;

18. pabrėžia itin svarbų Europos infrastruktūros tinklų priemonės vaidmenį skatinant didelio 
našumo transeuropinio tinklo kūrimą, remiant energetikos projektus pereinant prie 
neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos, kurioje užtikrinamas tiekimo saugumas, ir 
stiprinant skaitmeninę pertvarką, įskaitant Sąjungos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą; todėl siūlo gerokai padidinti asignavimus, visų pirma transporto ir 
energetikos srityse;

19. pabrėžia, kad COVID-19 pandemija parodė, jog skaitmeninimas tampa vis svarbesnis 
kasdieniam ekonomikos veikimui; pripažįsta Skaitmeninės Europos programos svarbą 
formuojant ir remiant skaitmeninę pertvarką; ragina skirti dar daugiau asignavimų nei 
numatyta jo tarpinėje pozicijoje dėl DFP, siekiant atsižvelgti į per pandemiją išryškėjusius 
poreikius;
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20. mano, kad taip pat būtina skirti daugiau lėšų kitiems svarbiems šios kategorijos 
prioritetams; be to, ragina iš esmės padidinti su MVĮ susijusiems tikslams skiriamą sumą; 
primena svarbų Sąjungos agentūrų vaidmenį padedant siekti Sąjungos politikos tikslų; 
todėl ragina visoms agentūroms numatyti pakankamai lėšų ir darbuotojų, atsižvelgiant į 
jų užduotis ir pareigas;

21. todėl 1 išlaidų kategorijoje padidina įsipareigojimų asignavimų lygį 6 313 980 774 EUR 
suma, palyginti su biudžeto projektu (išskyrus bandomuosius projektus ir 
parengiamuosius veiksmus), iš kurių 5 996 664 225 EUR skiriama pavyzdinėms 
programoms; be to, atsižvelgdamas į pagal Finansinio reglamento 15 straipsnio 3 dalį 
panaikintus asignavimus, šiai išlaidų kategorijai skiria 1 631 420 001 EUR 
įsipareigojimų asignavimų sumą;

2a išlaidų kategorija

22. priima spendimą perimti svarstymo Taryboje rezultatus dėl 2a išlaidų kategorijos;

2b išlaidų kategorija

23. pabrėžia, kad reikia skirti papildomų išteklių programai „ES – sveikatos labui“, kuria visų 
pirma padedama tenkinti didelius struktūrinius poreikius, nustatytus per COVID-19 krizę, 
numatyti pagrindines veiksmų sritis, pvz., siekiant tobulinti nacionalines sveikatos 
priežiūros sistemas, užtikrinti vaistų ir kitų su krize susijusių gaminių prieinamumą ir 
įperkamumą, ir užtikrinti, kad būtų nuolat ir laiku teikiamos prieinamos ir saugios lytinės 
ir reprodukcinės sveikatos bei teisių paslaugos,;

24. pabrėžia, kokia svarbi yra programa „Erasmus+“ – simbolinė ir viena iš sėkmingiausių 
Sąjungos programų, teikianti strategines investicijas į Sąjungos ateitį; primena, kad dėl 
nepakankamo programos „Erasmus+“ finansavimo kils pavojus, kad pagal programą 
nebus galima pasiekti jos naujų tikslų ir įveikti iššūkių, susijusių su jos didesne įtrauktimi 
ir ekologiškumu; todėl priima sprendimą iš esmės padidinti programos „Erasmus+“ lėšas, 
atsižvelgdamas į savo poziciją patrigubinti jos biudžetą;

25. primena, kad kultūros ir kūrybos sektorius yra vienas iš labiausiai nukentėjusių nuo 
COVID-19 pandemijos sektorių, ir ragina rasti tinkamus atsakymus ir finansavimą, kad 
būtų galima sumažinti didelius sektoriaus nuostolius, patirtus dėl to, jog nebuvo galima 
numatyti renginių vietų uždarymo pandemijos metu; todėl siūlo iš esmės padidinti 
atitinkamas programos „Kūrybiška Europa“ biudžeto eilutes;

26. primygtinai tvirtina, kad reikia užtikrinti didesnį skaidrumą skirstant lėšas pagal įvairius 
programos „Erasmus+“ (atkuriant ankstesnę nomenklatūrą) ir Piliečių, lygybės, teisių ir 
vertybių programos (sukuriant naują biudžeto eilutę, skirtą Sąjungos vertybių 
paprogramei) komponentus ir paprogrames; pakartoja savo prašymą Komisijai padidinti 
multimedijos veiklai skirto biudžeto naudojimo skaidrumą, visų pirma sukuriant naujas 
biudžeto eilutes, susijusias su priemonėmis;

27. pakartoja Komisijos prognozę, kad, atsigaunant po COVID-19 protrūkio, ateinančiais 
metais vaikų skurdo problemos sprendimas taps dar svarbesnis; todėl primygtinai ragina 
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pagal ESF+ sukurti atskirą biudžeto eilutę Europos vaiko garantijų sistemai ir 2021 m. 
pagal ją skirti 1 mlrd. EUR;

28. primena, kad COVID-19 krizė daro neproporcingai didelį poveikį moterims, ir ragina 
sustiprinti užimtumo ir socialinių inovacijų kryptį, kad būtų remiamos programos ir 
mokymai, kuriais siekiama skatinti moterų dalyvavimą ir spręsti jų nesaugumo darbo 
rinkoje problemą;

29. pabrėžia itin svarbų Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos vaidmenį apsaugant ir 
skatinant ES sutartyse ir ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir vertybes ir 
primygtinai tvirtina, kad reikia skirti papildomų asignavimų kiekvienai paprogramei, visų 
pirma „Daphne“, siekiant kovoti su smurtu prieš moteris.

30. labai apgailestauja dėl to, kad Komisija vis dar nesureagavo į Parlamento raginimą atlikti 
išsamią multimedijos priemonėms skirtos biudžeto eilutės peržiūrą, ypač atsižvelgiant į 
preliminariąją sutartį su „Euronews“; priima sprendimą įrašyti šį biudžeto asignavimą į 
rezervą, kol Komisija neatsakys į Audito Rūmų iškeltus klausimus;

31. priima sprendimą tikslingai padidinti Europos prokuratūrai skirtas lėšas; mano, kad dėl 
jos pobūdžio reikia labiau užtikrinti nepriklausomumą, todėl jos biudžetas turėtų būti 
numatytas pagal 7 išlaidų kategoriją, kaip nepriklausomos organizacijos, kuri 
neprilyginama agentūrai;

32. atmeta Komisijos pasiūlymą sujungti įvairias biudžeto eilutes, susijusias su socialinės 
politikos tikslais; mano, kad atskiros biudžeto eilutės, kurios buvo numatomos anksčiau, 
užtikrintų reikiamą skaidrumą ir išteklius kiekvienai iš šių pagrindinių sričių;

33. priima sprendimą perkelti 06 04 01 biudžeto eilutę (Europos Sąjungos ekonomikos 
gaivinimo priemonė (EURI) – Periodiniai atkarpos mokėjimai ir išsimokamasis 
grąžinimas suėjus terminui) į 17 skyrių, nes visos finansavimo išlaidos, susijusios su 
išlaidomis pagal NGEU, turėtų būti skaičiuojamos viršijant DFP viršutines ribas;

34. todėl 2b išlaidų kategorijoje padidina bendrą įsipareigojimų asignavimų lygį 
5 894 270 074 EUR suma, palyginti su biudžeto projektu (išskyrus bandomuosius 
projektus ir parengiamuosius veiksmus), iš kurių 6 041 509 293 EUR skiriama 
pavyzdinėms programoms;

3 antraštinė dalis

35. primena, kad Europos Vadovų Taryba savo pozicijoje dėl Europos Sąjungos ekonomikos 
gaivinimo priemonės neišlaikė Komisijos pasiūlyme numatyto paramos Teisingos 
pertvarkos fondui lygio; reiškia susirūpinimą dėl to, kad šis lėšų sumažinimas labai 
pakenks ekonomikos gaivinimo pastangoms; pakartoja, kad Teisingos pertvarkos 
fondas – nepaprastai svarbus ir nepakeičiamas Europos žaliojo kurso struktūros 
elementas; todėl siūlo 2021 m. 500 mln. EUR padidinti įsipareigojimų asignavimus, 
skiriamus šiai pavyzdinei programai;

36. atsižvelgdamas į bendrą prioritetą kovoti su klimato kaita, daugiausiai lėšų – 
237 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų – skiria biudžeto eilutėms, susijusioms su 
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programa LIFE+; pažymi, kad šiuo padidinimu siekiama prisidėti prie tokių pagrindinių 
tikslų, kaip gamtos ir biologinės įvairovės išsaugojimas, žiedinė ekonomika ir gyvenimo 
kokybė, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos, taip pat perėjimas prie 
švarios energetikos; tikisi, kad Komisija garantuos būtinus gebėjimus panaudoti lėšas 
siekiant veiksmingai pasinaudoti šiomis papildomomis priemonėmis;

37. primena, kad COVID-19 protrūkis padarė didelį poveikį daugeliui žemės ūkio sektorių ir 
todėl pritaria tam, kad būtų tikslingai padidintos rinkos rėmimo priemonėms pagal 
Europos žemės ūkio garantijų fondą (EŽŪGF) skirtų biudžeto eilučių lėšos, nes šiomis 
priemonėmis siekiama sušvelninti šio protrūkio sukeltos krizės padarinius; tikisi, kad 
taisomajame rašte bus toliau koreguojamas EŽŪGF asignavimų lygis, atsižvelgiant į 
asignuotąsias pajamas, kurias tikimasi gauti 2021 m., ir kitus parametrus, pvz., COVID 
pandemijos poveikį žemės ūkio sektoriams;

38. atkreipia dėmesį į itin sunkias socialines ir ekonomines sąlygas atokiausiuose Sąjungos 
regionuose, kurias apsunkina koronaviruso krizės poveikis; atsižvelgdamas į šias 
aplinkybes, siūlo papildyti POSEI programą apimančią biudžeto eilutę, kad būtų išlaikyta 
žemės ūkio veikla ir užtikrintas maisto bei žemės ūkio produktų tiekimas atokiausiuose 
regionuose, kuriems turi būti skiriama pakankamai išteklių;

39. sustiprina Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą 19,6 mln. EUR suma; pripažįsta, 
kad 2021-ieji bus labai svarbūs metai žuvininkystės sektoriui, kuriame vienu metu turės 
būti sprendžiamos prisitaikymo prie Europos žaliojo kurso tikslų ir su COVID-19 krize 
bei „Brexit‘u“ susijusios rizikos problemos;

40. apskritai, 3 išlaidų kategorijoje padidina įsipareigojimų asignavimų lygį 
867 937 490 EUR suma, palyginti su biudžeto projektu (išskyrus bandomuosius 
projektus ir parengiamuosius veiksmus), iš kurių 739 100 000 EUR skiriama 
pavyzdinėms programoms; 

4 išlaidų kategorija

41. padidina finansavimą, skiriamą Parlamento prioritetams migracijos ir sienų valdymo 
srityse, visų pirma Integruoto sienų valdymo fondui ir Prieglobsčio ir migracijos fondui; 
kartu siekia didinti biudžeto skaidrumą atspindint konkrečius abiejų fondų tikslus 
biudžeto struktūroje, kad biudžeto valdymo institucija galėtų atidžiau stebėti išlaidas;

42. pabrėžia, kad nepaprastai svarbu investuoti į tinkamą visų agentūrų, veikiančių 
migracijos, prieglobsčio ir sienų valdymo srityse, finansavimą ir pakankamą darbuotojų 
skaičių;

43. apskritai, 4 išlaidų kategorijoje padidina įsipareigojimų asignavimus 710 251 000 EUR 
suma, palyginti su biudžeto projektu, iš kurių 500 251 000 EUR skiriama pavyzdinėms 
programoms;

5 išlaidų kategorija
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44. pabrėžia ES bendros saugumo ir gynybos politikos laipsniško formavimo svarbą; 
pabrėžia, kad svarbu stiprinti Europos bendradarbiavimą gynybos klausimais, nes dėl jo 
Europa ir jos piliečiai ne tik tampa saugesni, bet ir sumažėja išlaidos; ragina skirti daugiau 
lėšų Europos gynybos fondui siekiant visapusiškai skatinti novatorišką ir konkurencingą 
gynybos pramoninę bazę, kuri padės didinti labai reikalingą ES strateginį 
savarankiškumą;

45. ragina skirti daugiau lėšų kariniam mobilumui siekiant padėti valstybėms narėms greičiau 
ir veiksmingiau veikti; pažymi, kad reikia numatyti pakankamą finansavimą siekiant 
remti pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką vykdomas misijas bei operacijas, be kita 
ko, taikant tokias priemones kaip dvejopo naudojimo transporto infrastruktūros 
finansavimas ir diplomatinio patikimumo patikrinimų bei muitinės taisyklių 
supaprastinimas;

46. primena svarbų saugumo srityje veikiančių decentralizuotų agentūrų vaidmenį ir siūlo 
tikslingai didinti lėšas siekiant sudaryti joms sąlygas tinkamai atlikti savo užduotis;

47. padidina 5 išlaidų kategorijos bendrą sumą 372 320 760 EUR suma, palyginti su biudžeto 
projektu (išskyrus bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus), iš kurios 
312 829 132 EUR skiriama pavyzdinėms programoms;

6 išlaidų kategorija

48. pabrėžia, kad šiuo metu, kai išorės iššūkiai ir tarptautinių santykių klausimai tampa vis 
svarbesni ir dominuoja tarptautinėje politikoje, reikia tinkamai finansuoti Sąjungos 
biudžeto išorės aspektą, kad būtų pasirengta nedelsiant reaguoti į dabartinius, iškylančius 
ir būsimus iššūkius; pažymi, kad didžioji dalis išorės veiksmų išlaidų tenka naujai 
Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonei (KVTBP), dėl 
kurios vis dar vyksta tarpinstitucinės teisėkūros derybos;

49. apgailestauja, kad nauja išorės veiksmų nomenklatūra, kurią pasiūlė Komisija, yra daug 
mažiau išsami nei ankstesnė, dėl to sumažėja skaidrumas, nuspėjamumas, atskaitomybė 
ir tikrinimo galimybės, taip pat apribojamas biudžeto valdymo institucijos gebėjimas 
priimti sprendimus, kurie atspindėtų politinius prioritetus; todėl primygtinai tvirtina, kad 
reikia numatyti labiau diferencijuotą biudžeto struktūrą ir specialias eilutes, skirtas 
svarbiausiems paramos gavėjams, politikos sritims ir paregioniams, kad būtų didinamas 
biudžeto skaidrumas ir suprantamumas; todėl siūlo persvarstyti KVTBP nomenklatūrą, 
kad ji būtų pritaikyta prie naujų priemonių, kartu pateikiant išsamesnę informaciją;

50. siūlo sukurti specialią biudžeto eilutę „Parama politiniam procesui Libijoje“, pagal kurią 
būtų siekiama prisidėti prie taikaus Libijos konflikto sprendimo;

51. atkreipia dėmesį į nuolatinius iššūkius Sąjungos rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse, 
taip pat į tai, kad svarbu suteikti pakankamai finansinių išteklių Jungtinių Tautų pagalbos 
ir darbų agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose; primena, kad svarbu 
plėtoti stabilius ES ir Afrikos santykius ir tvirtą bendradarbiavimą, ir mano, kad būtų 
tinkama skirti pakankamai finansinių išteklių vystymuisi šiame žemyne, kad būtų, be kita 
ko, padedama švelninti pagrindines priverstinės migracijos priežastis;
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52. pabrėžia, koks reikšmingas yra Vakarų Balkanų šalių stojimo į ES procesas; mano, jog 
būtina, kad į naują Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III) nomenklatūrą 
būtų įtrauktos atskiros biudžeto eilutės, skirtos Vakarų Balkanams ir Turkijai, 
atsižvelgiant į itin opų ES finansavimo Turkijai pobūdį;

53. pabrėžia, ypač atsižvelgdamas į dabartines su COVID-19 susijusias perspektyvas ir 
apgailestaudamas dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo neįtraukti NGEU išorės 
ramsčio, kad reikia didinti humanitarinės pagalbos skyriaus lėšas ir numatyti apsaugos 
priemones, kad nebūtų atmetamos solidarumo ir neatidėliotinos pagalbos rezervo vidaus 
ar išorės naudojimo galimybės; pabrėžia, kad reikia užtikrinti tolesnį ES pagalbos 
savanorių iniciatyvos finansavimą tuo atveju, jei vykstančios derybos dėl Europos 
solidarumo korpuso programos patektų į aklavietę;

54. atsižvelgdamas į pastarojo meto nerimą keliančius įvykius Baltarusijoje, ragina sukurti 
naują specialiojo įgaliotinio Baltarusijoje pareigybę, kad būtų remiamas taikaus valdžios 
perdavimo procesas, atsižvelgiant į Baltarusijos žmonių valią;

55. atsižvelgdamas į su kibernetiniu saugumu ir melagingų naujienų sklaida susijusias 
grėsmes, pabrėžia, jog būtina, kad Sąjungos biudžete į jas būtų labiau atsižvelgiama ir 
reaguojama horizontaliuoju lygmeniu, tiek būstinėje, tiek ES delegacijose visame 
pasaulyje;

56. padidina 5 išlaidų kategorijos bendrą sumą 698 781 256 EUR suma, palyginti su biudžeto 
projektu (išskyrus bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus), iš kurios 
583 041 792 EUR skiriama pavyzdinėms programoms;

7 išlaidų kategorija

57. priima sprendimą šiuo etapu neįrašyti Tarybos sumažintų 7 išlaidų kategorijos lėšų;

Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

58. primena bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų svarbą, nes jie yra priemonės, 
padedančios formuluoti politinius prioritetus ir pradėti naujas iniciatyvas, kurios turi 
galimybių tapti nuolatiniais Sąjungos veiksmais ir programomis; atidžiai išnagrinėjęs 
visus pateiktus pasiūlymus priima suderintą bandomųjų projektų ir parengiamųjų 
veiksmų rinkinį, kuris atspindi Parlamento politinius prioritetus; ragina Komisiją, 
glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Parlamento nariais, nedelsiant įgyvendinti 
bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus ir pateikti grįžtamąją informaciją 
apie jų veiksmingumą ir vietoje pasiektus rezultatus;

Mokėjimai

59. pabrėžia, kad 2021 m. biudžete būtina numatyti pakankamą mokėjimų asignavimų lygį, 
kad būtų atsižvelgta į neįvykdytų įsipareigojimų kiekį 2020 m. pabaigoje ir išvengta 
neapmokėtų mokėjimo prašymų pagal 2014–2020 m. DFP susikaupimo bei būtų galima 
finansuoti į laikotarpio pradžią sutelkiamas išlaidas, susijusias su COVID-19 pandemija; 



PE658.989v01-00 12/15 PR\1215694LT.docx

LT

pažymi, kad dėl vykdymo vėlavimo per 2014–2020 m. programavimo laikotarpį didžioji 
atitinkamų mokėjimų dalis bus išmokėta 2021–2022 m.; pabrėžia didesnį valstybių narių 
prognozių, į kurias reikia visapusiškai atsižvelgti sudarant 2021 m. biudžetą, tikslumą; 
todėl pabrėžia, kad reikia parengti patikimą visos 2021–2027 m. DFP mokėjimų planą, 
numatant pakankamai mokėjimų pirmaisiais jos įgyvendinimo metais ir galimybę perkelti 
nepanaudotus mokėjimus į kitus metus naudojantis specialiomis priemonėmis, kurios 
viršytų DFP mokėjimų viršutines ribas;

60. primena, kad per 2020 m. buvo patvirtintos kelios teisėkūros priemonės, kuriomis 
siekiama palengvinti lėšų įsisavinimą, sumažinti biurokratiją ir paspartinti faktinį lėšų 
išmokėjimą pagal kelias programas, kad būtų užtikrintas pinigų srautas ir likvidumas 
šiomis didelio ekonomikos nuosmukio aplinkybėmis; mano, kad šiam požiūriui 
nepagrįstai kiltų didelis pavojus, jei jis 2021 m. nebūtų paremtas pakankamu mokėjimų 
asignavimų lygiu; todėl ragina suteikti pakankamai išteklių nuo pat 2021 m. biudžeto 
priėmimo; įsipareigoja imtis visų būtinų veiksmų siekiant patikslinti mokėjimų 
asignavimus 2021 m. vykdymo metu;

Kiti skirsniai 

I skirsnis. Europos Parlamentas

61. išreiškia savo nuostabą ir didelį susirūpinimą dėl to, kad Komisija sumažino Parlamento 
biudžetą ir taip dar kartą nutraukė gero abiejų institucijų bendradarbiavimo tradiciją; vėl 
įrašo sąmatose numatytus asignavimus, remdamasis išsamia ir atsakinga Parlamento 
poreikių 2021 m. analize; šie asignavimai buvo patvirtinti plenariniame posėdyje didžiąja 
balsų dauguma pirmiau minėtoje 2020 m. gegužės 14 d. Parlamento rezoliucijoje; vėl 
įrašydamas asignavimus atsižvelgia į COVID-19 krizės poveikį ir penkių naujų 
Parlamento komitetų įsteigimą;

62. atkreipia dėmesį į derybas dėl naujos 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos 
ir į netikrumą dėl finansavimo lygio pagal naują 7 išlaidų kategoriją „Europos viešasis 
administravimas“; pabrėžia, kad Parlamentas pasiekė tikslą 5 proc. sumažinti darbuotojų 
skaičių ir iš tikrųjų bendras darbuotojų skaičius buvo sumažintas 6 proc.; pabrėžia, kad 
nuo tada, kai buvo priimta Lisabonos sutartis, Parlamentui teko atlikti daugiau užduočių; 
pažymi, kad per paskutinę Parlamento kadenciją pasiekta sinergijos ir iš naujo nustatyti 
prioritetai; pabrėžia, kad Parlamento veikla priklauso nuo jo administracinių užduočių, 
kurioms reikalingas pakankamas darbuotojų skaičius, vykdymo; yra labai susirūpinęs dėl 
to, kad daugelyje komitetų sekretoriatų susidarė didelis ir struktūrinis darbuotojų 
trūkumas, o tai nesuderinama su reikšmingu jų darbo krūvio padidėjimu, ir ragina 
generalinį sekretorių skubiai pateikti sprendimų siekiant užtikrinti pakankamą komitetų 
sekretoriatų darbuotojų skaičių vykdant vidinį darbuotojų perskirstymą ir didinant 
sutartininkų skaičių; 

63. pakartoja Parlamento būsimų finansinių metų prioritetus, visų pirma, Parlamento 
biudžeto orientavimą į jo pagrindines funkcijas – teisėkūrą, vienos iš biudžeto valdymo 
institucijos vaidmenį, atstovavimą piliečiams ir kitų institucijų veiklos tikrinimą, taip pat 
išteklių prioritetiniams bendradarbiavimo su piliečiais projektams teikimą, ekologišką 
Parlamento veiklą skatinant išteklių taupymą, prieinamą Parlamentą, kuris visapusiškai 
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atsižvelgia į lyčių klausimus, saugumo, kibernetinio saugumo bei IT plėtros stiprinimą ir 
daugiamečius pastatų projektus;

64. atsižvelgdamas į Parlamento patvirtintas sąmatas:

a) teigiamai vertina priemones, kurių ėmėsi Parlamentas reaguodamas į COVID-19 
protrūkį, įskaitant naujus laikinus darbo metodus ir tai, kad buvo įsteigtas 
COVID-19 testavimo centras, skirtas Parlamento nariams ir darbuotojams; 
pakartoja savo prašymą generaliniam sekretoriui įvertinti šių priemonių finansinį 
poveikį Parlamento 2020 ir 2021 m. biudžetui ir pateikti šį vertinimą Parlamento 
Biudžeto komitetui; ragina generalinį sekretorių parengti išsamias gaires siekiant 
geriau pasiruošti bet kokiems būsimiems force majeure atvejams, kad būtų 
užtikrintas Parlamento teisėkūros funkcijų vykdymo tęstinumas, jei veiklos 
nebūtų galima vykdyti įprastu būdu;

b) pakartoja savo raginimą Biurui numatyti išsamias veiksmų gaires, pagal kurias 
būtų siekiama plataus užmojo aplinkosaugos tikslų ir mažinamas Parlamento 
anglies pėdsakas, kaip nustatyta pastarajame 2019 m. rugsėjo 16 d. Biuro 
sprendime, ir pateikti Parlamento Biudžeto komitetui metinę rezultatų apžvalgą; 

c) primena savo prašymą suderinti akredituotų Parlamento narių padėjėjų 
komandiruočių išmokas, susijusias su komandiruotėmis tarp trijų Parlamento 
darbo vietų, kad jos atitiktų pareigūnų ir kitų tarnautojų išmokų sistemas; dar kartą 
prašo Biuro įvertinti galimybę akredituotų Parlamento narių padėjėjų statusą 
taikyti ir vietos padėjėjams, taip pat šio statuso taikymo finansinį poveikį; dar 
kartą ragina persvarstyti Delegacijų darbą ir misijas už Europos Sąjungos ribų 
reglamentuojančias įgyvendinimo nuostatas, kad būtų apsvarstyta galimybė 
akredituotiems Parlamento narių padėjėjams, laikantis tam tikrų sąlygų, lydėti 
Parlamento narius į oficialias Parlamento delegacijas ir misijas;

d) pakartoja savo prašymą Biurui nustatyti visapusišką Parlamento narių dalyvavimo 
lankstumą per žaliąsias savaites;

e) pabrėžia, kad Parlamento Biudžeto komitetui turi būti laiku ir suprantamai 
pateikiama visa atitinkama informacija, susijusi su Parlamento biudžetu, kad būtų 
galima priimti informacija pagrįstus sprendimus; tvirtai pakartoja savo prašymus 
pateikti:

– išlaidų ir sutaupytų lėšų, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, 
išsamią analizę ir pagrindimą; 

– naujų centrų „Europa Experience“ įsteigimo išlaidų 2021 m. ir Parlamentariumo 
mobiliųjų versijų sukūrimo išlaidų išsamų suskirstymą; 

– diplomatinių pajėgų už Sąjungos ribų – Indonezijoje (Džakartoje), Etiopijoje 
(Adis Abeboje) ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (Niujorke) – reprezentacinių 
išlaidų išsamią ir nuodugnią analizę; 

– išsamesnę informaciją apie išlaidas, susijusias su Konrado Adenauerio vakarinio 
priestato statybų projekto valdymu, be kita ko, statybvietės stebėjimu saugumo 
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tikslais; 

– visų kitų šiuo metu nuomojamų Parlamento pastatų, kurie ir toliau bus 
naudojami 2021 m., apžvalgą, taip pat išsamią didėjančių energijos išlaidų 
prognozę;

– Vertimo raštu generalinio direktorato projekto sukurti priemonę, kuri realiuoju 
laiku automatiškai transkribuotų ir verstų Parlamento daugiakalbes diskusijas, 
visų išlaidų ir poveikio žmogiškiesiems ištekliams analizę; 

- pakartoja savo raginimą užtikrinti skaidrų sprendimų priėmimo procesą pastatų 
politikos srityje;

f) prašo Biuro paskelbti savo sprendimą dėl P.-H. Spaako pastato Briuselyje ateities 
ir, pasibaigus EP 2020 m. gegužės mėn. paskelbtam architektūros konkursui dėl 
jo renovacijos ir (arba) pakeitimo, išsamų išlaidų suskirstymą; primena, kad į 
2021 m. biudžetą įrašyti punktai, skirti pasirengti su P.-H. Spaako pastatu 
susijusiems darbams;

g) primena 2017 m. spalio 26 d., 2018 m. rugsėjo 11 d. ir 2019 m. sausio 15 d. 
Parlamento rezoliucijose išdėstytas rekomendacijas dėl kovos su seksualiniu 
priekabiavimu ir prievarta Sąjungoje, taip pat priemones, kuriomis siekiama 
vykdyti bauginimų darbe ir seksualinio priekabiavimo prevenciją ir kovą su jais; 
prašo, kad generalinis sekretorius pateiktų visą informaciją apie šioje srityje 
nuveiktą darbą ir artimiausios ateities programą; prašo generalinio sekretoriaus 
prieš pristatant Biurui 2022 m. sąmatą pateikti naujų kovos su priekabiavimu 
procedūrų vertinimą; mano, kad darbuotojai ir Parlamento nariai turėtų būti 
skatinami dalyvauti mokymo kursuose siekiant sumažinti tokių įvykių skaičių 
Parlamente;

h) primena Biuro prašymą generaliniam sekretoriui ištirti būdus, kuriais būtų galima 
užtikrinti tvarų Savanoriško pensijų kaupimo fondo finansavimą;

i) primena savo prašymą generaliniam sekretoriui patikrinti, ar išorės rangovai taiko 
aukščiausius darbo teisės standartus naujas valymo Parlamente sutartis 
sudariusiems darbuotojams, taip pat savitarnos restoranų darbuotojams, ypač 
atsižvelgiant į psichologinį spaudimą ir darbo sąlygas dėl COVID-19;

Kiti skirsniai (IV–X skirsniai)

65. pažymi, kad biudžeto projektas daugiausia atspindi įvairių institucijų, kurios patenka į 
kitus biudžeto skirsnius, sąmatas ir todėl su kai kuriomis išimtimis atitinka jų finansinius 
poreikius; todėl mano, kad Tarybos siūlomas horizontalus ir sistemingas lėšų mažinimas 
turėtų žalingą poveikį susijusių institucijų darbui ir atitinkamai jų labai svarbiam indėliui 
į Europos Sąjungos veikimą; dėl to siūlo beveik visais atvejais vėl įrašyti biudžeto 
projekte numatytus lygius, be kita ko, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto, ombudsmeno ir Europos 
išorės veiksmų tarnybos etatų planus; laikydamasis savanoriško susitarimo, nekeičia 
Tarybos svarstymo, susijusio su Taryba ir Europos Vadovų Taryba;
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66. mano, kad tam tikrais atvejais ir atsižvelgiant į institucijų sąmatas būtina padidinti 
biudžeto projekte numatytas eilutes; todėl siūlo:

a) Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui pagal 
kelias eilutes skirti daugiau asignavimų, nei numatyta biudžeto projekte, kad būtų 
išlaikytas jų sąmatas atitinkantis asignavimų lygis;

b) padidinti Europos išorės veiksmų tarnybai skiriamus asignavimus, palyginti su 
biudžeto projektu, 2214 eilutėje „Strateginės komunikacijos pajėgumai“ ir 3001 
eilutėje „Išorės darbuotojai ir išorės paslaugos“.

o

o o

67. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją kartu su bendrojo biudžeto projekto 
pakeitimais Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir organams bei 
nacionaliniams parlamentams.


