
 

Europarlamentarai sveikina naują daugiamečio
biudžeto projektą ir ekonomikos atkūrimo planą
 

Trečiadienį europarlamentarai aptarė Europos Komisijos (EK) pasiūlymą įsteigti 750
mlrd. eurų atsigavimo fondą, kuris būtų įgyvendintas šalia atnaujinto daugiamečio ES
biudžeto.
 
Po Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen atnaujinto daugiamečio ES biudžeto ir
ekonomikos gaivinimo plano projektų pristatymo ir ES Tarybai pirmininkaujančios Kroatijos
atstovės Nikolinos Brnjac pažado bendradarbiauti  su ES šalimis,  kad derybos dėl  naujojo
paketo su Europos Parlamentu (EP) būtų greitai užbaigtos, kalbėjo EP politinių frakcijų vadovai.
Norėdami peržiūrėti atskiras kalbas, spustelėkite europaramentarų vardus.
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1590579837109&date=20200527
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1590579572899&date=20200527
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1590579572899&date=20200527


„Europos solidarumas grįžo  ir  mes pradedame naują  skyrių  ES“,  –  sakė Manfred  Weber
(Europos liaudies partija, Vokietija). Pasak jo, „nauji pinigai turi būti išleisti naujoms idėjoms“, o
kadangi „solidarumas eina koja kojon su atsakomybe“, turi būti aišku, kaip bus grąžinti pinigai.
Politikas pageidavo naujų nuosavų ES biudžeto išteklių bei skaitmeninių milžinų apmokestinimo.
 
Iratxe García (Socialistai ir demokratai, Ispanija) padėkojo EK pirmininkei už plataus užmojo
projektus ir pelnytą Europos Parlamentui suteiktą vaidmenį sprendžiant dėl atkūrimo paketo.
Perspėjusi,  kad  kyla  Europos  projekto  išlikimo  klausimas,  ji  paragino  ES  Tarybą  naują
daugiametę finansinę programą (DFP) priimti kvalifikuota balsų dauguma, kad ES neliktų įkaite
„keturių valstybių, teikiančių pirmenybę nacionaliniam, o ne europietiškam atsakui“.
 
„Tai precedento neturintis atvejis Europos istorijoje, keičiantis žaidimo taisykles“, – teigė Dacian
Ciolos (Atnaujinkime Europą, Rumunija). Anot europarlamentaro, „DFP ir ekonomikos atkūrimo
planas  turi  sutelkti  dėmesį  į  ateitį“,  ypač  į  Žaliojo  kurso  ir  skaitmeninės  darbotvarkės
įgyvendinimą. Politikas priminė ES valstybėms, kad „ES nėra bankomatas“, o solidarumas kyla
iš bendrų vertybių ir bendros ateities vizijos.
 
Jörg Meuthen (Tapatybė ir  demokratija,  Vokietija)  atmetė paketo pasiūlymą kaip „visiškai
neteisingą  ir  nesąmoningą“,  neturintį  tinkamo  teisinio  pagrindo,  atsakomybės  jausmo  ir
ekonominės prasmės. Politiko teigimu, Europos Komisija nori  išleisti  pinigus „tarsi  nebūtų
rytojaus“ – vargu ar tai  didelis laimėjimas Europos mokesčių mokėtojams.
 
„Neturime kartoti  didelių  praeities  klaidų ir  versti  šalis  naudoti  taupymo ir  aklosios rinkos
ideologijas, – pažymėjo Ska Keller (Žalieji, Vokietija). – Vietoj to turime užtikrinti, kad pinigai
būtų sėkmingai investuoti į projektus, kurie ilgainiui padės sukurti darbo vietų ir išgelbės mūsų
planetą.“
 
Johan van Overtveldt (Europos konservatoriai ir reformuotojai, Belgija) sakė: „Jei ketiname teikti
paskolas ir dotacijas, joms turi būti aiškios sąlygos. Pinigai turi būti nukreipti ten, kur jų labiausiai
reikia, o įmonėse turi būti įdiegti saugos mechanizmai. Dirbantiems ir taupantiems žmonėms
nereikėtų mokėti už šias programas iš savų lėšų.“
 
„Užuot atsisveikinęs su praeities dogmomis“, atkūrimo planas sustoja „viduryje kelio“, sakė
Manon Aubry (Europos vieningieji kairieji, Prancūzija). Palankiai vertindama naujus pasiūlymus
dėl nuosavų išteklių, ji paragino panaikinti skolą krizės atveju, teikti tiesiogines neterminuotas
paskolas valstybėms narėms ir labiau atsižvelgti į socialinius aspektus.
 
Europos Parlamentas ir ES Taryba aptars naujuosius pasiūlymus būsimose derybose ir nuspręs
dėl galutinės jų formuluotės.
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https://www.europarl.europa.eu/meps/lt/28229/MANFRED_WEBER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/lt/28298/IRATXE_GARCIA+PEREZ/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/lt/197631/DACIAN_CIOLOS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/lt/197631/DACIAN_CIOLOS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/lt/190518/JORG_MEUTHEN/home
https://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/vod.html?mode=unit&vodLanguage=LT&vodId=1585217697368&date=20200326
https://www.europarl.europa.eu/meps/lt/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1585218260602&date=20200326


Susisiekti 
 
 

Daugiau
Diskusijos vaizdo įrašas (2020 05 27)
EP pirmininko David Sassoli spaudos konferencija dėl daugiamečio ES biudžeto, atkūrimo
plano ir artėjančio Vokietijos pirmininkavimo Europos Vadovų Tarybai
 ES biudžeto derybų grupės pasisakymas (2020 05 27) (anglų ir prancūzų k.)
Pranešimas spaudai:
EP reikalauja gausaus daugiamečio biudžeto ir ekonomikos atkūrimo paketo (2020 05 15)
Klausimai ir atsakymai dėl ES ilgalaikio biudžeto (Daugiametė finansinė programa – DFP)
EP tyrimų santraukos ir pastabos dėl DFP ir su tuo susijusių pasiūlymų
Europos Komisijos pranešimas spaudai (2020 05 27)
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga

Armin WISDORFF
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-david-sassoli-ep-president-on-new-mff-and-recovery-plan-proposals-and-on-meeting_20200527-1700-SPECIAL-PRESSER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-david-sassoli-ep-president-on-new-mff-and-recovery-plan-proposals-and-on-meeting_20200527-1700-SPECIAL-PRESSER_vd
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-atsakas-i-koronavirusa/20200512IPR78912/ep-reikalauja-gausaus-daugiamecio-biudzeto-ir-ekonomikos-atkurimo-paketo
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-atsakas-i-koronavirusa/20200512IPR78912/ep-reikalauja-gausaus-daugiamecio-biudzeto-ir-ekonomikos-atkurimo-paketo
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200115IPR70326/klausimai-ir-atsakymai-del-es-ilgalaikio-biudzeto-dfp
https://epthinktank.eu/2018/09/24/post-2020-multiannual-financial-framework/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_940
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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