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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 
Nr. 223/2014 groza attiecībā uz īpašu pasākumu ieviešanu Covid-19 krīzes risināšanai
(COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0223),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 175. panta 
3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0151/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2020. gada 10. jūnija 
atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A9-0174/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem. 

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, reaģējot uz sociālajām 
problēmām Eiropā, 2017. gada 17. 
novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru. Divdesmit pīlāra 

(2) Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija, reaģējot uz sociālajām 
problēmām Eiropā, 2017. gada 17. 
novembrī kopīgi izsludināja Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru. Divdesmit pīlāra 

1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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pamatprincipi ir strukturēti trijās 
kategorijās: vienādas iespējas un 
darbaspēka tirgus pieejamība; taisnīgi 
darba nosacījumi; sociālā aizsardzība un 
iekļautība. Lai nodrošinātu sociāli taisnīgu 
atveseļošanos, Eiropas sociālo tiesību 
pīlāra divdesmit principiem būtu jāvirza 
darbības, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju.

pamatprincipi ir strukturēti trijās 
kategorijās: vienādas iespējas un 
darbaspēka tirgus pieejamība; taisnīgi 
darba nosacījumi; sociālā aizsardzība un 
iekļautība. Lai nodrošinātu sociāli taisnīgu 
un noturīgu atveseļošanos, Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra divdesmit principiem būtu 
jāvirza darbības, reaģējot uz Covid-19 
pandēmiju.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Covid-19 pandēmijas radītās krīzes 
sekas ir skārušas dalībvalstis līdz šim 
nepieredzētā veidā. Krīze ir radījusi 
smagas ekonomiskas un sociālas sekas. Tas 
ir radījis ārkārtas situāciju, kas jārisina ar 
īpašiem pasākumiem saskaņā ar Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru.

(3) Covid-19 pandēmijas radītās krīzes 
sekas ir skārušas dalībvalstis līdz šim 
nepieredzētā veidā. Krīze ir radījusi 
smagas ekonomiskas un sociālas sekas, un 
tā ir saasinājusi situāciju vairāk nekā 109 
miljoniem cilvēku, kuri saskaras ar 
nabadzību vai kurus jau apdraud 
nabadzība, padziļinājusi sociālo 
sašķeltību un palielinājusi darbvietu 
zaudēšanu, bezdarba līmeni un 
nevienlīdzību, jo īpaši nelabvēlīgā 
situācijā esošajās grupās. Tas ir radījis 
ārkārtas situāciju, kas steidzami jārisina ar 
īpašiem pasākumiem saskaņā ar Eiropas 
sociālo tiesību pīlāru, Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu un citiem 
pasākumiem ar mērķi apkarot nabadzību.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tam ir īpaša ietekme uz EAFVP. 
Ņemot vērā, ka Covid-19 pandēmijas dēļ ir 
palielinājies to cilvēku skaits, kurus skar 
nenodrošinātība ar pārtiku un materiālā 
nenodrošinātība, un ka šīs krīzes laikā 

(4) Tam ir īpaša ietekme uz EAFVP. 
Ņemot vērā, ka visā Savienībā ievērojamu 
skaitu cilvēku skar nenodrošinātība ar 
pārtiku un materiālā nenodrošinātība (13 
miljoni cilvēku gadā, tostarp aptuveni 4 
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vistrūcīgākās personas ir pakļautas 
konkrētiem riskiem un turpmākām 
grūtībām, dalībvalstis, sniedzot fonda 
atbalstu, saskaras ar papildu finansējuma 
vajadzībām.

miljoni bērnu, jau pirms Covid-19 krīzes 
saņēma atbalstu no EAFVP) un ka šie 
skaitļi pieaug Covid-19 pandēmijas dēļ, 
turklāt šīs krīzes laikā vistrūcīgākās 
personas ir vairāk pakļautas konkrētiem 
riskiem un turpmākām grūtībām, 
dalībvalstis, sniedzot EAFVP atbalstu, 
saskaras ar papildu finansējuma 
vajadzībām.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai novērstu milzīgos 
satricinājumus ekonomikai un nopietno 
ietekmi uz vienotā tirgus darbību, ko rada 
ārkārtas ierobežojumi, kurus dalībvalstis 
ieviesušas, lai ierobežotu Covid-19 
izplatīšanos, Eiropadome 2020. gada 23. 
aprīlī apstiprināja “Atveseļošanas ceļvedi” 
ar spēcīgu ieguldījumu komponentu, 
aicināja izveidot [Eiropas Atveseļošanas 
instrumentu] un pilnvaroja Komisiju 
analizēt vajadzības tā, lai resursi tiktu 
novirzīti visvairāk skartajām Eiropas 
nozarēm un ģeogrāfiskajām daļām, 
vienlaikus precizējot arī saikni ar DFS.

(5) Lai novērstu milzīgos 
satricinājumus ekonomikai un sabiedrībai 
un nopietno ietekmi uz Eiropas sociālā 
modeļa un vienotā tirgus darbību, ko rada 
ārkārtas ierobežojumi, kurus dalībvalstis 
ieviesušas, lai ierobežotu Covid-19 
izplatīšanos, Eiropadome 2020. gada 23. 
aprīlī apstiprināja “Atveseļošanas ceļvedi” 
ar spēcīgu ieguldījumu komponentu, 
aicināja izveidot [Eiropas Atveseļošanas 
instrumentu] un pilnvaroja Komisiju 
analizēt vajadzības tā, lai resursi tiktu 
novirzīti visvairāk skartajām Eiropas 
nozarēm un ģeogrāfiskajām daļām, 
vienlaikus precizējot arī saikni ar DFS.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Komisija 2020. gada 27. maijā nāca 
klajā ar priekšlikumu regulai11, ar ko groza 
Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 
1311/201312, un piešķīra papildu resursus, 
lai atbalstītu dalībvalstis krīzes seku 
novēršanā saistībā ar Covid-19 pandēmiju 
un sagatavotos ekonomikas atveseļošanai. 

(6) Komisija 2020. gada 27. maijā nāca 
klajā ar priekšlikumu regulai11, ar ko groza 
Padomes Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 1311/201312, un piešķīra papildu 
resursus, lai atbalstītu dalībvalstu darbības 
krīzes seku novēršanā saistībā ar Covid-19 
pandēmiju un sagatavotos sociālai, 
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Kā daļa no šīs paketes budžeta saistībām ir 
darīta pieejama papildu ārkārtas summa 58 
272 800 000 EUR apmērā no 
struktūrfondiem saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” 
2020., 2021. un 2022. gadam, lai to ātri 
iepludinātu reālajā ekonomikā, izmantojot 
2014.–2020. gada kohēzijas politikas 
programmu esošās struktūras. Komisijai 
būtu jānosaka papildu resursu sadalījums 
katrai dalībvalstij, pamatojoties uz 
piešķiršanas metodi, kuras pamatā ir 
jaunākie pieejamie objektīvie statistikas 
dati par dalībvalstu relatīvo labklājību un 
to, ciktāl pašreizējā krīze ietekmē to 
ekonomiku. Lai atspoguļotu krīzes seku 
mainīgo raksturu, sadalījums 2021. gadā 
būtu jāpārskata, pamatojoties uz to pašu 
piešķiršanas metodi un izmantojot 
jaunākos statistikas datus, kas pieejami līdz 
2021. gada 19. oktobrim. Lai efektīvi 
reaģētu uz Covid-19 uzliesmojuma sociālo 
ietekmi uz vistrūcīgākajām personām, ir 
lietderīgi, ka dalībvalstis var piešķirt 
papildu līdzekļus EAFVP saskaņā ar to 
vajadzībām. Šādi rīkojoties, dalībvalstīm 
būtu jāpievērš pienācīga uzmanība 
vistrūcīgāko personu skaita pieaugumam 
kopš Covid-19 pandēmijas. Turklāt ir 
jānosaka maksimālie apjomi attiecībā uz 
palielināto resursu piešķiršanu dalībvalsts 
tehniskajai palīdzībai. Ņemot vērā to, ka 
paredzams, ka papildu resursi tiks tērēti 
ātri, programmu slēgšanas brīdī būtu 
jāatceļ arī saistības, kas attiecas uz šiem 
papildu resursiem. Attiecībā uz papildu 
resursiem ir ieviestas arī iespējas veikt 
finanšu pārvedumus starp ERAF, ESF un 
EAFVP atbilstoši mērķim “Investīcijas 
izaugsmei un nodarbinātībai”.

noturīgai un ilgtspējīgai ekonomikas 
atveseļošanai. Kā daļa no šīs paketes 
budžeta saistībām tiek darīta pieejama 
papildu ārkārtas summa 58 272 800 000 
EUR apmērā no struktūrfondiem saskaņā 
ar mērķi “Investīcijas izaugsmei un 
nodarbinātībai” 2020., 2021. un 2022. 
gadam, lai to ātri iepludinātu reālajā 
ekonomikā, izmantojot 2014.–2020. gada 
kohēzijas politikas programmu esošās 
struktūras. Komisijai būtu jānosaka papildu 
resursu sadalījums katrai dalībvalstij, 
pamatojoties uz piešķiršanas metodi, kuras 
pamatā ir jaunākie pieejamie objektīvie 
statistikas dati, tostarp dati par vienlīdzību, 
par dalībvalstu relatīvo labklājību, 
nabadzību un sociālās atstumtības 
rādītājiem un par to, ciktāl un kā 
pašreizējā krīze ietekmē to ekonomiku un 
sabiedrību, īpašu uzmanību pievēršot 
vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem un jo 
sevišķi grupām, piemēram, 
bezpajumtniekiem un nošķirtās iestādēs 
dzīvojošiem cilvēkiem, kurus dalībvalstu 
statistikas biroju apsekojumi parasti 
nesasniedz. Šajā nolūkā atbilstīgi un 
salīdzināmi dati būtu jāvāc, iesaistoties 
nevalstiskajām organizācijām un vietējām 
iestādēm, kas darbojas nabadzības un 
sociālās atstumtības apkarošanas jomā un 
sniedz pakalpojumus vistrūcīgākajām 
personām. Lai atspoguļotu Covid-19 krīzes 
seku mainīgo raksturu, sadalījums 
2021. gadā būtu jāpārskata, pamatojoties 
uz to pašu piešķiršanas metodi un 
izmantojot jaunākos statistikas datus un 
datus par vienlīdzību, kas pieejami līdz 
2021. gada 19. oktobrim. Lai efektīvi 
reaģētu uz Covid-19 uzliesmojuma sociālo 
ietekmi uz vistrūcīgākajām personām un 
atkāpjoties no Regulas (ES) 
Nr. 1303/201312a 92. panta 7. punkta, daļu 
no papildu resursiem dalībvalstīm būtu 
jāpiešķir arī EAFVP. Šādi rīkojoties, 
dalībvalstīm būtu jāpievērš pienācīga 
uzmanība vistrūcīgāko personu skaita 
pieaugumam kopš Covid-19 pandēmijas. 
Turklāt ir jānosaka maksimālie apjomi 
attiecībā uz palielināto resursu piešķiršanu 
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dalībvalsts tehniskajai palīdzībai. Ņemot 
vērā to, ka paredzams, ka papildu resursi 
tiks tērēti ātri, programmu slēgšanas brīdī 
būtu jāatceļ arī saistības, kas attiecas uz 
šiem papildu resursiem. Attiecībā uz 
papildu resursiem būtu jāievieš arī iespējas 
veikt finanšu pārvedumus starp ERAF, 
ESF un EAFVP atbilstoši mērķim 
“Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”. 
Ņemot vērā ESF būtisko nozīmi 
nabadzības izskaušanā un sociālās 
atstumtības apkarošanā, ESF daļu 
nevajadzētu samazināt zem pašreizējām 
juridiskajām saistībām 23,1 % apmērā 
Savienības līmenī.

__________________ __________________
11 COM(2020) 446. 11 COM(2020) 446.
12 Padomes Regula (ES, Euratom) 
Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu 
finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 
347, 20.12.2013., 884. lpp.).

12 Padomes Regula (ES, Euratom) 
Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu 
finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 
347, 20.12.2013., 884. lpp.).
12a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 17. decembra Regula (ES) 
Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, 
Kohēzijas fondu, Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu un vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu 
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 
320. lpp.).

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ņemot vērā nabadzības 
feminizāciju, kuras rezultātā nabadzība 
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biežāk un smagāk skar sievietes1a, visā 
EAFVP sagatavošanā, īstenošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā būtu jāņem 
vērā dzimumu aspekti. Turklāt, ņemot 
vērā nesaraujamo saikni starp 
diskrimināciju un nabadzību un saskaņā 
ar Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 21. pantu ir aizliegta jebkāda veida 
diskriminācija dzimuma, rases, ādas 
krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, 
ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas vai 
pārliecības, politisko vai jebkuru citu 
uzskatu, piederības nacionālajai 
minoritātei, īpašuma, izcelsmes, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ.
__________________
1a https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/policy-areas/poverty

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir 
pietiekami finanšu līdzekļi, lai ātri īstenotu 
krīzes novēršanas pasākumus saistībā ar 
Covid-19 pandēmiju un sagatavotos 
ekonomikas atveseļošanai, ir jānodrošina 
lielāks priekšfinansējuma maksājums, lai 
ātri īstenotu darbības, ko atbalsta ar papildu 
resursiem. Priekšfinansējuma apmēram 
būtu jānodrošina, ka dalībvalstīm ir 
līdzekļi, lai vajadzības gadījumā 
nodrošinātu avansa maksājumus 
saņēmējiem un ātri atlīdzinātu saņēmējiem 
pēc maksājuma pieprasījumu iesniegšanas.

(8) Lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir 
pietiekami finanšu līdzekļi, lai ātri īstenotu 
krīzes novēršanas pasākumus saistībā ar 
Covid-19 pandēmiju, ņemot vērā tās 
ietekmi uz nabadzību un sociālo 
atstumtību, un sagatavotos sociālai, 
noturīgai un ilgtspējīgai ekonomikas un 
sabiedrības atveseļošanai, ir jānodrošina 
lielāks priekšfinansējuma maksājums pēc 
iespējas agrāk, lai ātri īstenotu darbības, 
ko atbalsta ar papildu resursiem. 
Priekšfinansējuma apmēram būtu 
jānodrošina, ka dalībvalstīm ir līdzekļi, lai 
vajadzības gadījumā nodrošinātu avansa 
maksājumus saņēmējiem un ātri atlīdzinātu 
saņēmējiem pēc maksājuma pieprasījumu 
iesniegšanas. Lai nodrošinātu tūlītēju 
palīdzību saņēmējiem, dalībvalstīm būtu 
jāapņemas veikt visus nepieciešamos 
pasākumus avansa maksājumu 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty
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uzsākšanai pēc iespējas ātrāk.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) EAFVP atbalsta sniegšanas veids 
šīs regulas rezultātā nebūtu jāmaina, un 
EAFVP arī turpmāk vajadzētu palikt 
dalītā pārvaldībā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai mazinātu slogu valstu 
budžetiem saistībā ar krīzes novēršanu 
Covid-19 pandēmijas kontekstā un lai 
sagatavotos ekonomikas atveseļošanai, ir 
lietderīgi papildu resursiem nepiemērot 
līdzfinansējumu.

(9) Lai mazinātu slogu valstu 
budžetiem saistībā ar krīzes novēršanas 
darbībām Covid-19 pandēmijas kontekstā 
un lai sagatavotos sociālai, noturīgai un 
ilgtspējīgai ekonomikas un sabiedrības 
atveseļošanai, ir lietderīgi papildu 
resursiem nepiemērot līdzfinansējumu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķi, 
proti, reaģēt uz sabiedrības veselības krīzes 
ietekmi uz vistrūcīgākajām personām, 
nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, un to, ka paredzamās darbības 
mēroga un seku dēļ šo mērķi var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 5. pantā 
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 

(11) Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķi, 
proti, reaģēt uz sabiedrības veselības un 
sociālekonomiskās krīzes ietekmi uz 
vistrūcīgākajām personām, nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, un to, ka paredzamās darbības 
mēroga un seku dēļ šo mērķi var labāk 
sasniegt Savienības līmenī, Savienība var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 5. pantā 
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ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredzēti tikai tādi noteikumi, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu šo mērķi.

noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā 
ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredzēti tikai tādi noteikumi, kas 
vajadzīgi, lai sasniegtu šo mērķi.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un 
vajadzību steidzami risināt ar to saistīto 
sabiedrības veselības krīzi, tiek uzskatīts 
par nepieciešamu paredzēt izņēmumu 
attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas 
minēts 4. pantā Protokolā Nr. 1 par valstu 
parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kas 
pievienots Līgumam par Eiropas 
Savienību, Līgumam par Eiropas 
Savienības darbību un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas dibināšanas 
līgumam.

(14) Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un 
vajadzību steidzami risināt ar to saistīto 
sabiedrības veselības un sociālekonomisko 
krīzi, tiek uzskatīts par nepieciešamu 
paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu 
nedēļu laikposmu, kas minēts 4. pantā 
Protokolā Nr. 1 par valstu parlamentu lomu 
Eiropas Savienībā, kas pievienots 
Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam 
par Eiropas Savienības darbību un Eiropas 
Atomenerģijas kopienas dibināšanas 
līgumam.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 223/2014
6.a pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīvprātīga resursu palielināšana, reaģējot 
uz Covid-19 uzliesmojumu

Resursu palielināšana, reaģējot uz Covid-
19 uzliesmojumu

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 223/2014
6.a pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 92.b panta 5. punkta septīto 
daļu dalībvalstis var brīvprātīgi palielināt 
6. pantā minētos resursus, reaģējot uz 
Covid-19 pandēmiju. Šāda palielināšana 
var ietekmēt 2020., 2021. un 2022. gada 
budžeta saistības.

1. Saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1303/2013 92.b panta 5. punkta septīto 
daļu dalībvalstis, reaģējot uz Covid-19 
pandēmiju, palielina 6. pantā minētos 
resursus par minimālo daļu, kas ir vismaz 
3 % no papildu resursiem. Šāda 
palielināšana var ietekmēt 2020., 2021. un 
2022. gada budžeta saistības.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām (EAFVP) ir instruments, kas palīdz 
nabadzībā nonākušajiem spert pirmos soļus, lai izkļūtu no nabadzības un sociālās atstumtības. 
EAFVP atbalstu gadā saņem aptuveni 13 miljoni cilvēku, tostarp aptuveni 4 miljoni bērnu 
vecumā līdz 15 gadiem.

Visās dalībvalstīs turpina palielināties Covid-19 pandēmijas tiešā un netiešā ietekme. 
Pašreizējā situācija ir bezprecedenta gadījums, un šādos apstākļos ir jāpiemēro ārkārtas 
pasākumi, kas pielāgoti situācijai, tostarp atbalsts vistrūcīgākajām personām, ko sniedz 
EAFVP.

Ar pirmo “Investīciju iniciatīvu reaģēšanai uz koronavīrusu” (CRII)1 (pasākumu pakete stājās 
spēkā 2020. gada 1. aprīlī) Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem piemērojamajā 
tiesiskajā regulējumā tika ieviestas vairākas svarīgas izmaiņas, kas pašreizējā situācijā ļauj 
efektīvāk reaģēt. Papildu pasākumi tika pieņemti saskaņā ar “Papildināto investīciju iniciatīvu 
reaģēšanai uz koronavīrusu” (CRII Plus)2. Šī tiesību aktu pakete ietvēra arī grozījumus 
Regulā (ES) Nr. 223/20143 (EAFVP regulā) ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 
23. aprīļa Regulu (ES) 2020/5594, kas stājās spēkā 2020. gada 25. aprīlī. Šo grozījumu mērķis 
bija pielāgot EAFVP, lai risinātu Covid-19 pandēmijas izraisītās problēmas un jo īpaši ātri 
reaģētu uz jaunajām papildu vajadzībām mērķgrupām, kuras šīs krīzes dēļ ir pakļautas papildu 
grūtībām. Tāpēc ar regulu tika ieviesti īpaši papildu likviditātes un elastības pasākumi 
dalībvalstīm, lai ar EAFVP palīdzību risinātu Covid-19 pandēmijas problēmas, tostarp 
paredzot iespēju sniegt pārtikas atbalstu un pamata materiālo palīdzību, izmantojot kuponus.

Lai gan situācija joprojām attīstās un dalībvalstis atvieglo ierobežojumus savai sabiedrībai un 
uzņēmumiem un atjauno savu ekonomiku, krīzes tiešās un netiešās sekas jau ir ietekmējušas 
daudzas nozares. Atveseļošanas process prasīs laiku, un nevar izslēgt vajadzību pēc 
turpmākiem pārvietošanās ierobežojumiem, jo daudzās ES dalībvalstīs jau tiek novēroti jauni 
Covid-19 viļņi. Šajā kontekstā pastāv nopietns risks, ka palielināsies to cilvēku skaits, kurus 
skar nenodrošinātība ar pārtiku un materiālā nenodrošinātība, un tādēļ ir nepieciešama 
turpmāka rīcība, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmijas izraisītām sociālajām sekām un 
nodrošinātu sociāli taisnīgu atveseļošanu saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru.

Komisija 2020. gada 27. maijā nāca klajā ar priekšlikumu5 regulai, ar ko groza Padomes 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/20136, un piešķīra papildu resursus, lai atbalstītu dalībvalstis 
krīzes seku novēršanā saistībā ar Covid-19 pandēmiju un sagatavotos sociālai un noturīgai 
ekonomikas atveseļošanai. Kā daļa no šīs paketes budžeta saistībām ir darīta pieejama papildu 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 30. marta Regula (ES) 2020/460, ar kuru groza Regulas (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) Nr. 508/2014 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, kas nepieciešami, 
lai piesaistītu investīcijas dalībvalstu veselības aprūpes sistēmās un citos to ekonomikas sektoros, reaģējot uz 
Covid-19 uzliesmojumu (Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu) (OV L 99, 31.3.2020., 5. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 23. aprīļa Regula (ES) 2020/558, ar ko Regulas (ES) 
Nr. 1301/2013 un (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai nodrošinātu ārkārtas elastību 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (OV L 130, 
23.4.2020., 1. lpp.).
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu 
vistrūcīgākajām personām (OV L 72, 12.3.2014., 1.–41. lpp.).
4 OV L 130, 24.4.2020., 7. lpp.
5 COM(2020)0446.
6 Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam 
(OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
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ārkārtas summa 58 272 800 000 EUR apmērā no struktūrfondiem saskaņā ar mērķi 
“Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” 2020., 2021. un 2022. gadam, lai to ātri 
iepludinātu reālajā ekonomikā, izmantojot 2014.–2020. gada kohēzijas politikas programmu 
esošās struktūras. 

Referente uzskata, ka Komisijai būtu jānosaka papildu resursu sadalījums katrai dalībvalstij, 
pamatojoties uz piešķiršanas metodi, kuras pamatā ir jaunākie pieejamie objektīvie statistikas 
dati par dalībvalstu relatīvo labklājību un statistikas dati, tostarp dati par vienlīdzību, par to, 
ciktāl pašreizējā krīze ietekmē to ekonomiku un sabiedrību, īpašu uzmanību pievēršot 
vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem, piemēram, bezpajumtniekiem un nošķirtās iestādēs 
dzīvojošiem cilvēkiem, kurus dalībvalstu statistikas biroju apsekojumi parasti nesasniedz; šajā 
nolūkā atbilstīgi un salīdzināmi dati būtu jāvāc, iesaistoties nevalstiskajām organizācijām, kas 
strādā nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanas jomā. Lai atspoguļotu krīzes seku 
mainīgo raksturu, sadalījums 2021. gadā būtu jāpārskata, pamatojoties uz to pašu piešķiršanas 
metodi un izmantojot jaunākos statistikas datus un datus par vienlīdzību, kas pieejami līdz 
2021. gada 19. oktobrim. 

Referente norāda, ka, efektīvi reaģējot uz Covid-19 uzliesmojuma sociālo ietekmi uz 
vistrūcīgākajām personām un atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1311/2013 92. panta 7. punkta, 
attiecīgā gadījumā bija nepieciešams, lai dalībvalstis piešķirtu EAFVP papildu līdzekļu daļu 
(vienlaikus ar piešķīrumu ERAF un ESF vai pirms tā). Visbeidzot, sagatavojot, īstenojot, 
uzraugot un novērtējot fondu, būtu jāņem vērā dzimumu līdztiesības aspekti saskaņā ar 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantu.
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