
 

ES biudžetas ir atkūrimo planas: susitarimas
Taryboje – ne galutinis
 

Po birželio 19 d. ir liepos 17 d. Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikimų
europarlamentarai išreiškė nuomones dėl būsimo ES finansavimo ir ekonomikos
atkūrimo.
 
Diskusijose su Europos Vadovų Tarybos pirmininku Charles Michel ir eurokomisaru Maroš
Šefčovič dauguma europarlamentarų pakartojo, kad Europos Komisijos (EK) pasiūlymai dėl
ekonomikos  atkūrimo  paketo  ir  atnaujinto  daugiamečio  ES  biudžeto  yra  būtiniausias
minimumas,  priimtinas  Europos  Parlamentui  (EP).
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EP nariai  taip  pat  pareikalavo  tinkamo skolų  grąžinimo plano,  įskaitant  kelis  naujus  „ES
nuosavus išteklius“ – pajamų šaltinius, pavyzdžiui, skaitmeninį mokestį arba išmetamųjų teršalų
prekybos sistema grindžiamą mokestį, kad nereikėtų grąžinti skolos piliečių sąskaita.
 
Dalis politikų pabrėžė, kad ekonomikos atkūrimas neturėtų sąlygoti naujų taupymo priemonių,
taip pat turi būti laikomasi teisinės valstybės principų, o investicijos turi didinti ES atsparumą –
pavyzdžiui, stiprinant skaitmeninę darbotvarkę.
 
Kai kurie europarlamentarai teigė, kad visas paketas sudaro „vos 1,5 proc.“ ES BNP, o kiti
baiminosi, kad ES prisiims pernelyg daug skolų, nes paketas yra per didelis.
 
Keletas politikų ragino žvelgti į ilgalaikę perspektyvą, jei šalys vėl turėtų taikyti izoliaciją. Jie
pabrėžė, kad susitarimas Taryboje dar nėra galutinis rezultatas, nes Europos Parlamentas yra
pasirengęs derėtis. Prieš įsigaliojant 2021–2027 m. ilgalaikiam biudžetui (DFP), Parlamentas
turės tarti paskutinį žodį (absoliučia balsų dauguma).
 
Kaip numatyta ES sutarties 324 straipsnyje, EP pirmininkas David Sassoli, Vokietijos kanclerė
Angela  Merkel,  einanti  Tarybai  pirmininkaujančios  valstybės  vadovės  pareigas,  bei  EVT
pirmininkas Charles Michel liepos 8 d. susitiko su EK pirmininke Ursula von der Leyen, kad
aptartų padarytą pažangą ir parengtų būsimas politines derybas.
 
Birželio 19 d. ES valstybių ir vyriausybių vadovai per vaizdo konferenciją aptarė Atkūrimo fondo
planus reaguojant į COVID-19 krizę ir naują ES ilgalaikį biudžetą, kurį Europos Komisija (EK)
pristatė  gegužės  27  d.  Europos  Parlamente  (EP).  Jiems  nepavyko  susitarti  dėl  bendros
pozicijos.
 
ES vadovai dar kartą susitiks gyvai Briuselyje liepos 17 d. ir pabandys susitarti remdamiesi
konkrečiais  pasiūlymais,  kuriuos,  tikimasi,  EVT pirmininkas  Charles  Michel  pateiks  prieš
aukščiausiojo  lygio  susitikimą.
 
Spustelėkite kalbėtojų vardus, kad pamatytumėte jų kalbas: 
 
Charles MICHEL, Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas
 
Maroš ŠEFČOVIČ, eurokomisaras
 
Siegfried MUREŞAN (Europos liaudies partija, Rumunija)
 
Iratxe GARCÍA PÉREZ (Socialistai ir demokratai, Ispanija)
 
Valérie HAYER (Atnaujinkime Europą, Prancūzija)
 
Gilles LEBRETON (Tapatybė ir demokratija, Prancūzija)
 
Philippe LAMBERTS (Žalieji, Belgija)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A12016E324
https://www.consilium.europa.eu/lt/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200526IPR79817/europarlamentarai-sveikina-nauja-daugiamecio-biudzeto-projekta-ir-atkurimo-plana
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200526IPR79817/europarlamentarai-sveikina-nauja-daugiamecio-biudzeto-projekta-ir-atkurimo-plana
https://www.consilium.europa.eu/lt/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=efb92c0b-21b1-2cb7-e19c-8b4a2534ca83&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=41669391-68d4-83b3-cd86-83a55d209c13&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1a283a24-66f4-fa36-2d40-5540ce794fec&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=6947d497-e9ef-d809-dac8-f1e2915a1162&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=0c20b042-40c7-0b57-b045-6e2db4a1e0ed&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=8ad3bece-91eb-a9bf-3bdd-67feedc6e762&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=82c7bad4-20b1-8a24-f693-1753fd042542&date=20200708


Johan VAN OVERTVELDT (Europos konservatoriai ir reformuotojai, Belgija)
 
Manon AUBRY (Europos vieningieji kairieji, Prancūzija)
 

Susisiekti 
 
 

Daugiau
EP pirmininko David Sassoli pasisakymai apie daugiametį ES biudžetą ir atkūrimo fondą
EP tyrimas: „Birželio 19 d. Europos Vadovų Tarybos (EVT) vaizdo konferencijos rezultatai“
Penkių EP grupių pirmininkų laiškas ES valstybių ar vyriausybių vadovams (2020 06 18)
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga (specialusis Europos Vadovų Tarybos
susitikimas 2020 m. liepos 17–18 d.)
Nemokamos nuotraukos, vaizdo ir garso medžiaga (Europos Vadovų Tarybos susitikimas 2020
m. birželio 19 d.)

Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu

Robertas POGORELIS
Press Officer in Lithuania

(+370) 5 212 1530
(+33) 3 881 74642 (STR)
(+370) 689 53306
robertas.pogorelis@europarl.europa.eu

Dovaidas PABIRŽIS
Press Officer in Lithuania

(+370) 5 212 0766
(+370) 685 51121
dovaidas.pabirzis@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=4a5513f2-598e-38f3-b592-aa55e5d6ad56&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/de/vod.html?mode=unit&vodLanguage=DE&vodId=6722130f-4f78-74f6-fb50-8ac20504afc1&date=20200708
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/news-room
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lt/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-european-council-17-and-18-july-2020_16101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/special-european-council-17-and-18-july-2020_16101_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk

