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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par neparedzēto 
izdevumu rezerves izmantošanu 2020. gadā, lai turpinātu humāno palīdzību bēgļiem 
Turcijā
(COM(2020)0422 – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0422 – C9-0162/2020),

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam1, un jo īpaši tās 13. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību2 un jo īpaši tā 14. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. gada vispārējo budžetu, kas galīgajā variantā 
pieņemts 2019. gada 27. novembrī3,

– ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 5/2020 projektu, ko Komisija pieņēma 2020. gada 
3. jūnijā (COM(2020)0421),

– ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 5/2020 projektu, ko Padome 
pieņēma 2020. gada 24. jūnijā un nākamajā dienā nosūtīja Eiropas Parlamentam 
(09060/2020– C9-0189/2020),

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu(A9-0125/2020),

A. tā kā Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 13. pantā ir noteikta neparedzēto 
izdevumu rezerve līdz 0,03 % apjomā no Savienības nacionālā kopienākuma;

B. tā kā saistībā ar finansējumu, kas iekļauts Eiropas Savienības 2020. gada vispārējā 
budžeta grozījuma Nr. 5 projektā, Komisija ir ierosinājusi izmantot neparedzēto 
izdevumu rezervi, lai pievērstos steidzamajai nepieciešamībai sniegt humāno palīdzību 
bēgļiem Turcijā, palielinot saistību apropriācijas Savienības 2020. finanšu gada 
vispārējā budžetā, pārsniedzot DFS 4. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu,

1. piekrīt izmantot neparedzēto izdevumu rezervi, lai nodrošinātu saistību apropriācijas 
481 572 239 EUR apmērā, pārsniedzot daudzgadu finanšu shēmas 4. izdevumu 
kategorijas (Globālā Eiropa) saistību maksimālo apjomu;

1 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
2 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
3 OV L 57, 27.2.2020.
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2. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un 
nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

4. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.
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PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2020. gadā nolūkā turpināt humānās 
palīdzības sniegšanu bēgļiem Turcijā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību1 un jo īpaši tā 14. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā: 

(1) Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/20132 13. pantā ir noteikta neparedzēto 
izdevumu rezerve līdz 0,03 % apjomā no Savienības nacionālā kopienākuma. 

(2) Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 6. pantu Komisija ir aprēķinājusi šīs 
neparedzēto izdevumu rezerves absolūto summu 2020. gadam3.

(3) Pēc tam, kad ir izskatītas visas citas finansiālās iespējas reaģēt uz neparedzētiem 
apstākļiem daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 4. izdevumu kategorijas (Globālā Eiropa) 
2020. gada saistību maksimālā apjoma ietvaros, un ņemot vērā to, ka 2020. gadā nav 
pieejami citi īpaši instrumenti, lai reaģētu uz šādiem apstākļiem, ir jāizmanto 
neparedzēto izdevumu rezerve, lai pievērstos steidzamajai nepieciešamībai sniegt 
humāno palīdzību bēgļiem Turcijā, palielinot saistību apropriācijas Savienības 
2020. finanšu gada vispārējā budžetā, pārsniedzot DFS 4. izdevumu kategorijas 
maksimālo apjomu.

(4) Ņemot vērā šo ārkārtīgi īpašo situāciju, galējas nepieciešamības nosacījums, kas minēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 13. panta 
1. punktā, ir izpildīts.

(5) Šis lēmums ir saistīts ar finansējumu, kas iekļauts Eiropas Savienības 2020. gada 
vispārējā budžeta grozījumā Nr. 5. Lai nodrošinātu saskaņotību ar minēto budžeta 
grozījumu, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto neparedzēto izdevumu rezervi, lai 
nodrošinātu saistību apropriācijas 481 572 239 EUR apmērā, pārsniedzot daudzgadu finanšu 
shēmas 4. izdevumu kategorijas (Globālā Eiropa) saistību maksimālo apjomu.

1 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
2 Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu 

shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
3 Komisijas 2020. gada 2. aprīļa paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “Tehniskās korekcijas attiecībā 

uz īpašiem instrumentiem 2020. gadam” (COM(2020)0173).
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2. pants
Kopējo summu 481 572 239 EUR apmērā, kas minēta 1. pantā, kompensē ar rezervēm 
2020. finanšu gada saistību maksimālā apjoma ietvaros šādās daudzgadu finanšu shēmas 
izdevumu kategorijās:

a) 5. izdevumu kategorijā (Administrācija) — 16 248 368 EUR;

b) 2. izdevumu kategorijā (Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi) — 465 323 871 EUR.

3. pants
Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no ... [lēmuma pieņemšanas datums**].

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā
priekšsēdētājs priekšsēdētājs

[** Eiropas Parlaments ievieto datumu pirms lēmuma publicēšanas OV.]
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INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums 24.6.2020


