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PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina 2021 m. Sąjungos biudžete daugiausia dėmesio skirti Europos piliečiams 
parengiant teisingą, įtraukią ir tvarią ekonomikos atkūrimo strategiją, kuria būtų 
švelninamas COVID-19 krizės poveikis, ir įgyvendinti Europos žaliąjį kursą, skaitmeninę 
darbotvarkę, įtraukią pramonės strategiją ir Europos socialinių teisių ramstį, kartu 
padedant įgyvendinti ES įsipareigojimus klimato kaitos srityje iki 2030 m. ir 
įsipareigojimą ne vėliau kaip iki 2050 m. užtikrinti neutralizuoto anglies dioksido 
poveikio ekonomiką, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimą ir JT darnaus vystymosi tikslus;

2. ragina užtikrinti, kad 2021 m. Sąjungos biudžetu, kuris atitinka pirmuosius daugiametės 
finansinės programos 2021–2027 m. metus, būtų dideliu mastu ir veiksmingai 
prisidedama prie Sąjungos ekonomikos gaivinimo, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkio 
poveikį; palankiai vertina Europos Vadovų Tarybos susitarimą dėl naujos gaivinimo 
priemonės „Next Generation EU“ (NGEU), kuri būtų grindžiama bendru Sąjungos 
skolinimusi, nes tai svarbus žingsnis Sąjungai, kuri turėtų turėti galimybę pasikliauti 
būtinu solidarumu, kai reikia susidoroti su simetriniu sukrėtimu, ir ragina skubiai tokį 
susitarimą patvirtinti; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad buvo sumažintas NGEU dotacijų 
komponentas, todėl buvo sumažintos į ateitį orientuotoms programoms skirtos lėšos ir 
atšauktos novatoriškos programos; palankiai vertina Komisijos pirmininko iniciatyvą 
tiesiogiai įtraukti Parlamentą į derybas dėl ekonomikos atkūrimo plano, taikant Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 324 straipsnį; ragina visapusiškai įtraukti Europos 
Parlamentą, kaip biudžeto valdymo instituciją, į ekonomikos atgaivinimo priemonės 
įgyvendinimą;

3. pabrėžia Sąjungos finansavimą gaunančių institucijų atskaitomybės ir skaidrumo svarbą;

4. ragina patvirtinti didesnio užmojo 2021 m. Sąjungos biudžetą, kad būtų padedama 
sparčiai įgyvendinti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kuria 
siekiama spręsti per Europos semestrą nustatytas problemas ir į kurią turi būti įtraukti 
darnaus vystymosi tikslai, taip pat remiamas darbo vietų kūrimas ir konvergencija 
Sąjungoje; pabrėžia, kad nuo 2021 m. ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonė turėtų būti sutelkta į tvarų augimą skatinančias investicijas pagal Europos 
socialinių teisių ramstį, Paryžiaus susitarimą, reikšmingos žalos nedarymo principą ir 
Sąjungos įsipareigojimą siekti anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos; mano, kad 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė taip pat turėtų atitikti 
nacionalinius energetikos ir klimato srities planus;

primena, kad iš Sąjungos biudžeto taip pat turėtų būti remiamos tvarios ir socialiniu 
požiūriu subalansuotos struktūrinės reformos, kuriomis didinamas konkurencingumas, 
atsparumas, konvergencija, tvarus, integracinis ir darnus augimas, o atsižvelgdamas į tai 
primygtinai ragina pirmuosius mokėjimus 2021 metais atlikti kuo anksčiau;

ragina taikyti ex ante demokratinę ir parlamentinę kontrolę, kad būtų užtikrinta 
institucinių galių pusiausvyra, o Komisijai būtų suteikti įgaliojimai stebėti gaivinimo ir 
atsparumo didinimo planus, todėl reikalauja, kad priimant deleguotuosius aktus Europos 
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Parlamentas būtų įtrauktas, be kita ko, į ex post patikrą, ar lėšos pagal ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę yra leidžiamos tinkamai, atsižvelgiant į 
Europos piliečių interesus ir užtikrinant tikrą Europos pridėtinę vertę;

5. mano, kad siekiant stiprinti valstybių narių administracinius gebėjimus būtina teikti 
didelę techninę paramą, kad būtų galima plėtoti ir įgyvendinti reformas, kurių reikia 
gaivinimui ir atsparumui užtikrinti juo nuo 2021 m.; ragina Komisiją bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis žaliojo biudžeto sudarymo priemonių klausimais;

6. atkreipia dėmesį į simetrinį COVID-19 protrūkio sukelto sukrėtimo pobūdį, tačiau 
pažymi, kad valstybių narių ekonomikai Covid-19 protrūkis daro asimetrinį poveikį; 
pabrėžia, kad svarbu remti įmones, kurioms dėl COVID-19 kyla mokumo problemų, 
laikantis Sąjungos socialinės, klimato ir aplinkosaugos sričių įsipareigojimų; įspėja apie 
bendrosios rinkos iškraipymų riziką, kylančią dėl nevienodo pajėgumo teikti finansinę 
paramą valstybėms narėms; apgailestauja, kad Europos Vadovų Taryba panaikino laikiną 
Mokumo palaikymo priemonę; primygtinai reikalauja, kad įmonėms, kurioms gresia 
nemokumas, pagal dabartinę Sąjungos daugiametę finansinę programą būtų skubiai 
teikiama parama, kad būtų išvengta bet kokio papildomo neigiamo poveikio 
investicijoms ir nedarbo lygiui;

7. ragina 2021 m. Sąjungos biudžete užtikrinti, kad vykdant programą „InvestEU“ būtų 
pasiektas tiek ilgalaikis tikslas, numatant daugiau investicijų pajėgumų darbo vietoms 
kurti, MVĮ, tvariai infrastruktūrai, moksliniams tyrimams remti, tiek ir jos nauja 
trumpalaikė misija – strateginėmis investicijomis remti ekonomikos atsigavimą; ragina 
Komisiją užtikrinti, kad įmonės, kurios atlieka tam tikrą vaidmenį Europos vertės 
grandinėje, pvz., subrangovai, išliktų gyvybingos ir orientuotos į žalinimą bei perėjimą 
prie skaitmeninių technologijų;

8. palankiai vertina laikinąją valstybės pagalbos sistemą, pagal kurią teikiama parama 
ekonomikai COVID-19 aplinkybėmis; ragina skirti daugiau išteklių tam, kad būtų 
užtikrintas visapusiškas ir greitas Sąjungos konkurencijos politikos taikymas; 
atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į ypatingas galimybes teikti viešąją paramą visoms 
labai mažoms ir mažosioms įmonėms, net jei jos 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo 
patyrusios finansinių sunkumų, ir pritaria laikinosios valstybės pagalbos sistemos 
taikymui tiek ilgai, kiek to reikės ekonomikos gaivinimo laikotarpiu; ragina valstybes 
nares visapusiškai pasinaudoti laikinąja valstybės pagalbos sistema, be kita ko, 
pasitelkiant naują gaivinimo priemonę (NGEU); mano, kad Komisija taip pat turės stebėti 
tokias pagal laikinąją valstybės pagalbos sistemą patvirtintas schemas ir jų poveikį 
bendrosios rinkos veikimui; primena, kad valstybių narių pajėgumai teikti tokią 
ekonominę paramą valstybės pagalbos forma skiriasi ir dėl to iškraipoma rinka ir 
sudaromos nevienodos sąlygos; ragina Komisiją remti Europos įmones, investuojančias į 
naująsias technologijas, ir nustatyti bendrus minimalius standartus siekiant nurodyti 
konkrečius finansinę paramą gaunančioms įmonėms taikomus reikalavimus, kad jie 
atitiktų aplinkos, socialinius ir valdymo kriterijus ir mokesčių skaidrumą, siekiant 
išvengti skirtingų nacionalinių kriterijų, dėl kurių atsiranda dar didesni skirtumai, ir 
parodyti, kaip panaudojama gaunama viešoji parama, kad ji atitiktų Sąjungos klimato ir 
aplinkos apsaugos tikslus ir Paryžiaus susitarimą; primena, kad pagalba turėtų būti 
teikiama tik dėl COVID-19 patirtiems nuostoliams padengti; primygtinai ragina neleisti 
mokesčių rojuose registruotoms įmonėms gauti valstybės pagalbos arba finansinės 
paramos paketų, jei jos neįsipareigoja keisti savo elgesio; ragina Komisiją užtikrinti 
vienodas sąlygas, palyginti su trečiųjų šalių įmonėmis;
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9. palankiai vertina Europos žaliąjį kursą kaip vieną iš pagrindinių Sąjungos ekonomikos 
pertvarkymo ramsčių; ragina skirti tinkamą finansavimą, kad būtų galima spręsti su tvariu 
vystymusi susijusius uždavinius, be kita ko, įgyvendinant Tvarios Europos investicijų 
planą; primena, kad svarbu skatinti valstybių narių ekonomiką siekti Sąjungos tikslo 
sukurti neutralizuoto poveikio klimatui ekonomiką, primena Parlamento poziciją pasiekti, 
kad klimato aspekto integravimo išlaidų lygis būtų 30 proc. ir biologinės įvairovės srities 
išlaidų lygis – 10 proc., taip pat primena Europos investicijų banko įsipareigojimą nuo 
2021 m. pabaigos laipsniškai nutraukti finansinę paramą iškastiniam kurui;

10. ragina skirti pakankamai išteklių kovai su mokesčių vengimu, mokesčių slėpimu, 
finansiniais nusikaltimais ir pinigų plovimu ir laikytis ekonomikos valdymo sistemos 
reikalavimų; pabrėžia, kad visų valstybių narių metiniai nuostoliai dėl mokesčių slėpimo 
ir vengimo svyruoja nuo 750 iki 1000 mlrd. EUR; ypač palankiai vertina Komisijos 
veiksmų planą dėl visapusiškos ES pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos 
politikos, kuris turėtų būti įgyvendintas 2020–2021 m. ir kuriame numatyti šeši ramsčiai, 
įskaitant vieną, kuriuo siekiama užtikrinti ES lygmens priežiūrą; palankiai vertina 
Komisijos Sąžiningo ir supaprastinto apmokestinimo veiksmų planą, kuriuo remiamas 
ekonomikos atgaivinimas;

11. pabrėžia, kad, siekiant kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių 
vengimu ir remti Sąjungos šios srities veiksmus, reikia nuolat didinti žmogiškuosius ir 
finansinius išteklius, skiriamus apskaitos subjektams ir mokesčių institucijoms; palankiai 
vertina tai, kad kaip parengiamasis veiksmas buvo įsteigta ES mokesčių ir finansinių 
nusikaltimų observatorija, ir tai, kad ji įtraukta į Komisijos sąžiningo ir supaprastinto 
apmokestinimo veiksmų planą, kuriuo remiama ekonomikos atgaivinimo strategija; 
ragina skirti pakankamą finansavimą ir pakankamai žmogiškųjų išteklių atitinkamoms 
programoms ir agentūroms;

12. primena, kad naujų nuosavų išteklių krepšelio nustatymas yra labai svarbus siekiant 
patenkinti finansinius poreikius, susijusius su parama ekonomikos gaivinimui ir kitais 
Sąjungos prioritetais, ir tai tebėra vienintelis būdas užtikrinti, kad perėjimo prie žaliosios 
ekonomikos ir skaitmeninės ekonomikos finansavimas neturėtų tiesioginės įtakos 
piliečiams ir ateities kartoms; primygtinai ragina valstybes nares skubiai susitarti dėl 
nuosavų išteklių viršutinių ribų padidinimo ir greitai patvirtinti teisėkūros pasiūlymus, 
kuriais bus sukuriami nauji nuosavi ištekliai, pvz., bendros konsoliduotosios pelno 
mokesčio bazės pajamų dalis, skaitmeninių paslaugų mokestis, finansinių sandorių 
mokestis, plastikinių gaminių mokestis ir pasienio anglies dioksido mokesčio 
mechanizmas; primena, kad svarbu užtikrinti Europos suverenumą skaitmeninėje ir 
pramonės srityse; pabrėžia, kad reikia nustatyti aiškų ir privalomą jų įvedimo tvarkaraštį;

13. ragina Sąjungos 2021 m. biudžeto lėšomis prisidėti prie politikos prioritetų, susijusių su 
kapitalo rinkų sąjungos sukūrimu, įgyvendinimo, be kita ko, skatinti investicijas į 
atsigavimą po COVID-19 pandemijos;

14. ragina skirti pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių Europos priežiūros 
institucijoms, atsižvelgiant į naujus uždavinius ir įgaliojimus, joms priskirtus priėmus 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/21751; pripažįsta, kad reikia 

1 2019 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2175, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės 
institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos 
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skatinti didesnį įvairių EPI priežiūros valdybų veiklos skaidrumą, nes tai padėtų pagerinti 
atskaitomybę ir valdymo struktūrą; pabrėžia, kad dėl pokyčių finansų technologijų, 
mokėjimų ir nebankinio finansinio tarpininkavimo srityse Europos priežiūros 
institucijoms gali tekti skirti naujus įgaliojimus ir užduotis, jas derinant su pakankamais 
ištekliais.

priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl 
finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami 
finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, ir 
Reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (OL L 334, 2019 12 27, p. 1).
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