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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā 
budžeta projektu (11072/1/2020 – C9-0314/2020 – 2020/1998(BUD)) 

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas 
Savienības pašu resursu sistēmu1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 
2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar 
kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/20122,

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam3,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 28. maija grozīto priekšlikumu regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam (COM(2020)0443),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību4,

– ņemot vērā 2018. gada 14. novembra starpposma ziņojumu par daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos5 un tā 
2020. gada 23. jūlija rezolūciju par Eiropadomes 2020. gada 17.–21. jūlija ārkārtas 
sanāksmes secinājumiem,

– ņemot vērā 2020. gada 19. jūnija rezolūciju par 2021. gada budžeta izstrādes vispārējām 
pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija6,

– ņemot vērā 2020. gada 11. maija rezolūciju par Eiropas Parlamenta 2021. finanšu gada 
ieņēmumu un izdevumu tāmi7,

1 OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.
2 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
3 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
4 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
5 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0449.
6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0166.
7 Šajā datumā pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0123.
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– ņemot vērā Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko 
Komisija pieņēma 2020. gada 27. jūlijā (COM(2020)0300) (“BP”),

– ņemot vērā nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta 
projektu, ko Padome pieņēma 2020. gada 28. septembrī un nosūtīja Eiropas 
Parlamentam 2020. gada 1. oktobrī (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

– ņemot vērā 2020. gada 16. septembra normatīvo rezolūciju par projektu Padomes 
lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu8,

– ņemot vērā Reglamenta 94. pantu,

– ņemot vērā attiecīgo komiteju atzinumus,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0206/2020),

III iedaļa

Vispārīgs pārskats

1. atgādina, ka 2021. gadam vajadzētu būt pirmajam jaunās daudzgadu finanšu shēmas 
(DFS) gadam; pauž nožēlu par to, ka gan tādēļ, ka aizkavējās sarunas par DFS / pašu 
resursiem (DFS/PR), kurām Parlaments bija gatavs kopš 2018. gada novembra un kuras 
nevarēja sākties pirms Eiropadomes 21. jūlija secinājumiem, gan Covid-19 pandēmijas 
dēļ 2021. gada budžeta procedūra līdz šim nevarēja tikt veidota uz stabilas un vērienīgas 
vienošanās par DFS pamata;

2. norāda, ka Komisija iesniedza 2021. gada budžeta projektu (BP), pamatojoties uz saviem 
DFS priekšlikumiem, kas tika atjaunināti 2020. gada maijā, savukārt Padome savā 
lasījumā aprobežojās tikai ar Eiropadomes secinājumu izteikšanu skaitļos (izņemot 
7. izdevumu kategoriju), gaidot grozījumu vēstuli, ko Komisija pēc politiskas vienošanās 
par DFS/PR izmantos, lai atjauninātu savu priekšlikumu;

3. pieņem zināšanai Padomes nostāju attiecībā uz BP, tostarp nozīmīgumu, ko tā piešķir 
grozījumu vēstulei; piekrīt Padomei attiecībā uz grozījumu vēstuli, vienlaikus vēloties 
nākt klajā ar lasījumu, kas koordinētā veidā atbilst tā prioritātēm attiecībā uz DFS/PR un 
2021. gada budžetu; norāda, ka šādu pieeju pamato arī ierobežotais laiks, kas būs atlicis 
pēc grozījumu vēstules iesniegšanas;

4. atgādina, ka savā iepriekš minētajā 2020. gada 19. jūnija rezolūcijā par 2021. gada 
budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm Parlaments uzsvēra, ka galvenā uzmanība 
2021. gada budžetā būtu jāpievērš Covid-19 uzliesmojuma seku mazināšanai un 
atveseļošanās atbalstam, pamatojoties uz Eiropas zaļo kursu un digitālo pārveidi, lai 
veicinātu taisnīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi, augstas kvalitātes darbvietu 
radīšanu un ilgtermiņa mērķa panākt sociālekonomisku konverģenci sasniegšanu;

5. atzinīgi vērtē ES atveseļošanas plānu; tomēr uzsver, ka ikgadējā budžeta procedūrā ir 

8 Šajā datumā pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0220.
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skaidri jānosaka budžeta lēmējinstitūcijas loma ārējo piešķirto ieņēmumu apstiprināšanā, 
jo īpaši no atveseļošanas instrumenta Next Generation EU (NGEU);

6. atgādina savu nostāju, proti, ka mērķiem, kas DFS 2021.–2027. gadam noteikti klimata 
un bioloģiskās daudzveidības aspekta integrēšanas jomā, ir jāpārsniedz starpposma 
ziņojumā noteiktais konkrētiem mērķiem paredzēto izdevumu līmenis; tādēļ vēlas panākt, 
lai 2021. gadā ar bioloģisko daudzveidību saistītie izdevumi veidotu vismaz 10 % un ar 
klimata politikas integrēšanu saistītie izdevumi veidotu vismaz 30 %; atkārto savu 
prasību pēc integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai koncepcijas, kurā apkopota 
dzimumspecifiska informācija par mērķiem, ieguldījumu, iznākumiem un rezultātiem, 
tostarp finansēšanas saistībām dzimumu līdztiesības jomā, un metodika dzimumu 
līdztiesības izdevumu izsekošanai un ziņošanai par tiem;

7. atkārtoti aicina Komisiju ar pamatregulām noteikt skaidrus atbilstības kritērijus jaunai 
stingrai un visaptverošai metodikai attiecībā uz izdevumiem, kas saistīti gan ar klimatu, 
gan bioloģisko daudzveidību, nodrošinot, ka, sniedzot ieguldījumu minēto izdevumu 
mērķu sasniegšanā, tiek ņemti vērā tikai tie projekti, kas atbilst attiecīgajiem saskaņā ar 
Regulu (ES) 2020/852 izstrādātajiem tehniskās pārbaudes kritērijiem, attiecīgā gadījumā 
kopā ar atbilstošiem korektīviem pasākumiem, un pilnībā tiek īstenots Regulas (ES) 
2020/852 17. pantā minētais “nenodari būtisku kaitējumu” princips, lai nodrošinātu, ka 
Savienība izpilda savas saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu un savu prasību 
pakāpeniski likvidēt netiešas fosilā kurināmā subsīdijas un aizliegt tiešās šāda kurināmā 
subsīdijas visā Savienības budžetā;

8. nolemj palielināt līdzekļu apmēru piecpadsmit pamatprogrammām, kas minētas 
Parlamenta 2020. gada 23. jūlija rezolūcijā (“Apvārsnis Eiropa”, InvestEU, Erasmus+, 
Garantija bērniem, Taisnīgas pārkārtošanās fonds, “Digitālā Eiropa”, Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments, LIFE+, “ES veselība”, Integrētās robežu 
pārvaldības fonds, “Radošā Eiropa”, programma “Tiesības un vērtības”, Eiropas 
Aizsardzības fonds, Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instruments (NDICI) un humānā palīdzība, kā arī attiecīgās ES aģentūras un Eiropas 
Prokuratūra), līdz 2018. gada 14. novembra starpposma ziņojumā par DFS noteiktajiem 
līmeņiem; turklāt nolemj savu lasījumu balstīt uz DFS maksimālajiem apjomiem, ko 
Komisija ierosinājusi budžeta projektā; uzskata, ka jebkādi palielinājumi 
pamatprogrammām būtu jāpapildina ar atbilstošu maksimālā apjoma palielinājumu 
attiecīgajā DFS izdevumu kategorijā; nolemj palielināt finansējumu Parlamenta 
prioritātēm cita starpā tādās jomās kā klimata pārmaiņas, enerģētika, digitālā un 
transporta savstarpējā savienojamība, kosmoss, MVU, tūrisms, drošība, migrācija, 
pamattiesības un ārējā darbība;

9. pieņem Padomes ierosinātos palielinājumus 1., 2.a un 3. izdevumu kategorijā, izņemot 
budžeta pozīcijas, kurās Parlaments nolemj iekļaut lielākas apropriācijas; piekrīt arī kopas 
“Noturība” pārvietošanai no 5. izdevumu kategorijas uz 2.b izdevumu kategoriju;

10. atkārtoti apstiprina savu iepriekšējo apņemšanos pilnībā izmantot iespēju atceltās saistību 
apropriācijas atkārtoti darīt pieejamas pētniecībai, kā paredzēts Finanšu regulas 15. panta 
3. punktā;

11. uzsver, ka ir vajadzīga detalizētāka budžeta nomenklatūra, kas ļautu budžeta 
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lēmējinstitūcijai pilnībā īstenot savas lēmumu pieņemšanas funkcijas ikgadējā budžeta 
procedūrā un veikt rūpīgu pārbaudi par budžeta izpildi 2.b, 4. un 6. izdevumu kategorijā;

12. principā nolemj atjaunot BP norādīto apmēru visās budžeta pozīcijās, kuras Padome ir 
samazinājusi un kuru finansējums Parlamenta lasījumā nav palielināts, izņemot 
7. izdevumu kategoriju;

13. norāda — ir svarīgi nodrošināt, lai Savienības aģentūrām tiktu piešķirti pietiekami finanšu 
resursi un atbilstīgas cilvēkresursu spējas, lai tās varētu īstenot savas pilnvaras, veikt 
savus uzdevumus un optimāli reaģēt uz Covid-19 uzliesmojuma sekām; uzsver, ka ir 
vajadzīga pienācīga koordinācija un sinerģijas starp aģentūrām, lai palielinātu to darba 
efektivitāti, jo īpaši gadījumos, kad pastāv konverģence attiecībā uz konkrētiem politikas 
mērķiem, tādējādi dodot iespēju taisnīgi un efektīvi izmantot publiskos līdzekļus; uzstāj, 
ka Komisijai ir jānodrošina optimāla personāla sadale starp ģenerāldirektorātiem, 
atspoguļojot steidzamās vajadzības un ilgtermiņa prioritātes saistībā ar reaģēšanu uz 
Covid-19 krīzi un jo īpaši Eiropas zaļo kursu;

14. norāda, ka atjauninātais budžeta procedūras pragmatiskais grafiks nedod iespēju 
savlaicīgi vienoties par iespējamu otro BP priekšlikumu; tāpēc uzskata, ka ir izšķiroši 
svarīgi pilnībā izmantot visu budžeta samierināšanas procedūras laiku, lai panāktu 
vērienīgu vienošanos;

15. kopējās apropriācijas 2021. gada budžetā (visas iedaļas) nosaka 181 762 377 716 EUR 
apmērā saistību apropriācijās, kas ir par 15 016 195 740 EUR vairāk, nekā ierosināts BP; 
turklāt — tā kā ir notikusi saistību atcelšana — saskaņā ar Finanšu regulas 15. panta 
3. punktu nolemj darīt pieejamu vēl 1 631 420 001 EUR saistību apropriācijās; tomēr 
atgādina, ka šis apmērs būtu jāpielāgo pēc grozījumu vēstules publicēšanas un ņemot vērā 
sarunu un samierināšanas procedūras virzību;

16. atgādina, ka, kā minēts 2020. gada 16. septembra normatīvajā rezolūcijā, 2021. gada 
budžeta finansēšanas nolūkā jaunās pašu resursu kategorijas būtu jāievieš no 2021. gada 
un jebkādām jaunu pašu resursu radītām summām, kas pārsniedz NGEU atmaksas 
saistību segšanai nepieciešamo apmēru noteiktā gadā, būtu jāpaliek ES budžetā kā 
vispārējiem ieņēmumiem, jo īpaši tāpēc, lai no 2021. gada palielinātu 15 ES 
pamatprogrammu finansējumu, vienlaikus attiecīgi palielinot DFS maksimālos apjomus;

1. izdevumu kategorija

17. uzsver, ka “Apvārsnis Eiropa” nodrošina ļoti izteiktu Eiropas pievienoto vērtību, un izceļ 
šīs programmas svarīgumu nozīmīgās Eiropas pētniecības jomās, kuras ir būtiskas 
Eiropas zaļā kursa panākumu nodrošināšanā, kā arī pārejas uz klimatneitrālu ekonomiku 
un sabiedrību līdz 2050. gadam sekmēšanā un digitālās pārveides atbalstīšanā, kas ir ļoti 
svarīgi Savienības turpmākajai labklājībai; uzsver arī to, ka Covid-19 pandēmija ir 
apliecinājusi vajadzību ieguldīt pētniecībā veselības jomā; tāpēc ierosina ievērojami 
palielināt “Apvārsnis Eiropa” budžetu, saskaņā ar savu izsenis pausto nostāju prasot 
nodrošināt kopējo budžetu 120 miljardu EUR apmērā DFS 2021.–2027. gadam darbības 
laikā; turklāt uzskata, ka visu pašreizējās DFS darbības laikā atcelto saistību summa būtu 
jādara pieejama saskaņā ar Finanšu regulas 15. panta 3. punktu, lai atbalstītu klimatisko 
un digitālo pārkārtošanos un pētniecību veselības jomā;
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18. ir pārliecināts, ka cīņai pret vēzi jābūt Savienības prioritātei un ka šajā virzienā ir 
jāiegulda daudz lielāks darbs; uzsver, ka vēža pētniecība ir svarīgs šīs cīņas 
pamatelements; uzsver, ka nekavējoties ir jāpanāk intensīvāka pētniecība šajā jomā;

19. prasa, lai Savienības 2021. gada budžetā tiktu nodrošināts, ka programma InvestEU ir 
pietiekami finansēta un sasniedz gan savus ilgtermiņa mērķus un piedalās Eiropas 
ilgtermiņa konkurētspējas atjaunošanā, nodrošinot lielāku investīciju spēju ar mērķi 
atbalstīt ilgtspējīgu infrastruktūru, pētniecību, inovāciju, digitalizāciju, MVU un sociālos 
ieguldījumus, gan savu jauno īstermiņa mērķi atbalstīt ilgtspējīgu ekonomikas 
atveseļošanos, izmantojot stratēģiskas, ilgtspējīgas investīcijas; ar dziļu nožēlu norāda, 
ka Eiropadome ir noraidījusi Komisijas priekšlikumu par Maksātspējas atbalsta 
instrumentu (SSI); atbalsta Parlamenta sagatavošanas darbos par SSI iekļauto pozīciju, 
kas paredz pārvietot SSI paredzētās apropriācijas programmai InvestEU par labu 
uzņēmumiem, kuri iedibināti dalībvalstīs un darbojas Savienībā;

20. uzsver Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izšķirošo nozīmi augstas 
veiktspējas Eiropas tīkla attīstības un savienojamības veicināšanā dalībvalstīs, jo īpaši 
tajās dalībvalstīs, kuras atbalsta ilgtspējīgu un pārrobežu mobilitāti, kā arī pāreju uz citiem 
transporta veidiem, lai līdz 2030. gadam par 60 % samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, atbalstot enerģētikas un transporta projektus pārejā uz klimatneitrālu ekonomiku 
ar piegādes drošību, ņemot vērā Eiropas salu un perifēro reģionu īpašo situāciju un 
uzsverot digitālās pārkārtošanās nepieciešamību, tostarp darba ņēmēju kvalifikācijas 
celšanu un pārkvalifikāciju Savienībā; tāpēc ierosina ievērojamus palielinājumus;

21. uzsver, ka Covid-19 krīze ir apliecinājusi digitalizācijas aizvien lielāko nozīmi 
ekonomikas ikdienas darbībā; atzīst programmas “Digitālā Eiropa” nozīmīgumu digitālās 
pārkārtošanās veidošanā un atbalstīšanā; ierosina palielinājumus, kas pārsniedz 
Parlamenta starpposma nostāju attiecībā uz DFS, lai ņemtu vērā pandēmijas atklātās 
vajadzības;

22. atgādina par Eiropas kosmosa programmas fundamentālo vērtību, jo īpaši Copernicus un 
Galileo ieguldījumu Eiropas zaļā kursa īstenošanā, un tādēļ prasa mērķtiecīgus 
palielinājumus, lai nodrošinātu, ka šīs programmas var atbalstīt Savienības mērķus vides 
jomā; uzsver Eiropas kosmosa nozares neatkarības nozīmi globālajā konkurencē un izceļ 
pievienoto vērtību, ko šīs programmas nodrošina darbvietu izaugsmei, konkurētspējai un 
MVU attīstībai;

23. uzskata, ka šajā izdevumu kategorijā ir vairāk jāatbalsta vēl arī citas svarīgas prioritātes; 
cita starpā aicina būtiski palielināt MVU mērķiem paredzēto summu, jo MVU ir 
Savienības ekonomikas stūrakmens un tiem ir izšķiroša nozīme izcilas kvalitātes 
ieguldījumu nodrošināšanā un darbvietu radīšanā visās dalībvalstīs, arī nolūkā atbalstīt 
un palielināt sieviešu līdzdalību MVU un viņu piekļuvi tirgiem, un palielina līdzekļus arī 
kopas “Kosmoss” galvenajām programmām; atgādina par Savienības aģentūru nozīmīgo 
lomu Savienības politikas mērķu sasniegšanas veicināšanā; tāpēc prasa nodrošināt 
pietiekamu finansējumu un darbinieku skaitu ES Kiberdrošības aģentūrai (ENISA), 
Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai (ERA), Eiropas Banku iestādei (EBI), Eiropas 
Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI), Eiropas Savienības kosmosa programmai un 
Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādei (BEREC) atbilstoši to uzdevumiem un 
pienākumiem;
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24. atkārtoti prasa sniegt atbalstu MVU, jo īpaši tūrisma nozarē, radošajā industrijā un 
transporta nozarē, lai palielinātu to spēju atgūties no Covid-19 uzliesmojuma sekām; 
turklāt atkārtoti uzsver Parlamenta prasību, kas izriet no 2018. gada starpposma ziņojuma 
par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, izveidot jaunu īpašu budžeta pozīciju, 
lai ņemtu vērā tūrisma nozari, kas ir ārkārtīgi svarīga visai Savienības ekonomikai, 
konkurētspējai, nodarbinātībai (tā nodrošina 23 miljonus tiešu un netiešu darbvietu 
Savienībā, jo īpaši jauniešiem) un sociālajai attīstībai, ir īpaši smagi cietusi Covid-19 
krīzē, piedzīvo strauju un krasu pieprasījuma kritumu un zaudē aizvien vairāk darbvietu, 
tādējādi apdraudot daudzus Eiropas MVU;

25. pauž nožēlu par to, ka Komisija nav ierosinājusi izveidot īpašu tūrismam paredzētu 
pozīciju pašreizējās situācijas dēļ; prasa ātri sniegt tiešu un netiešu atbalstu šai nozarei, 
īpaši MVU;

26. tāpēc palielina saistību apropriāciju apmēru 1. izdevumu kategorijā, par 
6 313 980 774 EUR pārsniedzot BP (izņemot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas 
darbības), no tiem 5 996 664 225 EUR paredzot pamatprogrammām; turklāt — tā kā ir 
notikusi saistību atcelšana — saskaņā ar Finanšu regulas 15. panta 3. punktu dara šai 
izdevumu kategorijai pieejamu 1 631 420 001 EUR saistību apropriācijās;

2.a izdevumu kategorija

27. nolemj pārņemt Padomes lasījumu attiecībā uz 2.a izdevumu kategoriju;

2.b izdevumu kategorija

28. uzsver, ka nekavējoties ir jāpiešķir papildu resursi programmai “ES veselība”, kas īpaši 
palīdz reaģēt uz Covid-19 krīzes laikā konstatētajām ievērojamajām strukturālajām 
vajadzībām, nosakot galvenās darbības jomas, tādas kā valsts veselības sistēmu 
uzlabošana un nevienlīdzības mazināšana veselības jomā, kā arī zāļu un citu ar krīzi 
saistītu ražojumu pieejamība un pieņemama cena, lai nodrošinātu piekļūstamu un drošu 
ar seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām (SRHR) saistītu pakalpojumu pastāvīgu 
un savlaicīgu sniegšanu un cita starpā stiprinātu Savienības cīņu pret vēzi;

29. uzsver programmas Erasmus+ nozīmīgumu, jo tā ir svarīga pamatprogramma un viena 
no visveiksmīgākajām Savienības programmām ar stratēģisku ieguldījumu Savienības un 
tās iedzīvotāju nākotnē; atgādina — ja programmai Erasmus+ nebūs pietiekama 
finansējuma, tiks apdraudēta turpmāka jaunu iespēju veidošana jauniešiem un viņu 
piemērotības darba tirgum uzlabošana, kā arī šīs programmas spēja sasniegt jaunos 
mērķus un risināt problēmjautājumus, kas saistīti ar centieniem padarīt programmu 
iekļaujošāku un ekoloģiskāku; tāpēc nolemj būtiski palielināt Erasmus+ finansējumu 
atbilstoši savai nostājai trīskāršot tās budžetu;

30. atgādina, ka kultūras un radošā industrija ir to nozaru vidū, kuras Covid-19 uzliesmojums 
ir skāris visvairāk, un prasa rast atbilstīgus risinājumus un finansējumu, lai samazinātu 
turpmākus būtiskus zaudējumus, ko šai nozarei rada neparedzama pasākumu norises vietu 
slēgšana Covid-19 krīzes laikā; tāpēc ierosina ievērojami palielināt attiecīgās 
programmas “Radošā Eiropa” budžeta pozīcijas, lai atbalstītu krīzes skartās nozares;
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31. uzsver, ka ir jānodrošina lielāka pārredzamība līdzekļu piešķiršanā dažādās Erasmus+ 
programmas daļās un apakšprogrammās, atjaunojot šīs programmas iepriekšējo 
nomenklatūru, un programmā “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”, izveidojot jaunu 
budžeta pozīciju Savienības vērtību sadaļai; atkārtoti aicina Komisiju palielināt 
pārredzamību attiecībā uz budžeta izmantošanu darbībām multivides jomā, jo īpaši 
izveidojot virkni jaunu budžeta pozīciju saistībā ar attiecīgajiem pasākumiem;

32. nolemj izveidot jaunu budžeta pozīciju 07 06 04 “Aizsargāt un veicināt Savienības 
vērtības”, lai pastiprinātu finansējuma koncentrēšanu uz demokrātijas, tiesiskuma un 
pamattiesību aizsardzību un veicināšanu, tostarp atbalstot pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju darbības šajā jomā;

33. piekrīt Komisijas prognozēm, ka, atveseļojoties no Covid-19 uzliesmojuma, cīņa pret 
galēju nabadzību un jo īpaši bērnu nabadzības problēmas risināšana turpmākajos gados 
kļūs vēl svarīgāka; tāpēc uzsver, ka ESF+ ietvaros ir jāizveido atsevišķa pozīcija Eiropas 
Garantijai bērniem, piešķirot tai 1 miljardu EUR 2021. gadam;

34. atgādina, ka Covid-19 krīze nesamērīgi ietekmē sievietes un cilvēku grupas, kas 
sistemātiski piedzīvo dzimumbalstītu diskrimināciju, kā arī citas neaizsargātas grupas, un 
prasa pastiprināt Nodarbinātības un sociālās inovācijas sadaļu, lai atbalstītu programmas 
un apmācības nolūkā veicināt šo personu līdzdalību un mazināt viņu nestabilo situāciju 
darba tirgū;

35. uzsver programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” izšķirošo nozīmi Līgumos 
un ES Pamattiesību hartā noteikto tiesību un vērtību aizsardzībā un veicināšanā un uzsver, 
ka ir vajadzīgas papildu apropriācijas katrai sadaļai, jo īpaši sadaļai Daphne, lai apkarotu 
vardarbību pret sievietēm, kā arī sadaļai, ar kuru tiek veicināta pilsoņu iesaistīšanās un 
līdzdalība Savienības demokrātiskajā dzīvē;

36. uzsver programmas “Tiesiskums” nozīmību, jo tā palīdz pilnveidot Eiropas tiesiskuma 
telpu, kas balstīta uz tiesiskumu, savstarpēju atzīšanu un savstarpēju uzticēšanos, un 
nolemj palielināt šīs programmas finansējumu;

37. prasa palielināt apropriācijas kopā “Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība”, lai labāk 
integrētu dzimumperspektīvu katrā no programmām, kā arī atbalstītu un veicinātu 
pētījumus un pētniecību dzimumu līdztiesības jomā Savienībā;

38. uzskata, ka ir jāpalielina apropriācijas Kipras turku kopienas budžeta pozīcijai, lai 
izlēmīgi turpinātu un intensificētu Kiprā bezvēsts pazudušo personu komitejas darbu un 
atbalstītu divkopienu Kultūras mantojuma tehnisko komiteju, tādējādi veicinot abu 
kopienu savstarpēju uzticēšanos un izlīgumu;

39. pauž dziļu nožēlu par to, ka Komisija joprojām nav reaģējusi uz Parlamenta prasību 
visaptveroši pārbaudīt budžeta pozīciju “Darbības multivides jomā”, jo īpaši attiecībā uz 
pamatlīgumu ar Euronews; nolemj paturēt savu budžeta piešķīrumu rezervē, kamēr 
Komisija nebūs atbildējusi uz Revīzijas palātas minētajām problēmām; tomēr norāda, ka 
Revīzijas palāta nenorāda uz Euronews trūkumiem līgumisko ziņošanas pienākumu 
īstenošanā saskaņā ar pašreizējo regulējumu;

40. atgādina par to decentralizēto aģentūru svarīgo lomu, kuru darbība ir saistīta ar šo 
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izdevumu kategoriju; prasa nodrošināt ES Pamattiesību aģentūrai (FRA) pietiekamus 
finanšu resursus un cilvēkresursus tās uzdevumu veikšanai, ņemot vērā papildu projektus, 
kas apzināti, aģentūrai apspriežoties ar ieinteresētajām personām; prasa nodrošināt 
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtam (EIGE) un Eiropas Darba iestādei (EDI) 
pienācīgus budžeta resursus, ņemot vērā to uzdevumu nozīmību, kā arī paredzamo EDI 
lomu taisnīgas darbaspēka mobilitātes nodrošināšanā saistībā ar Covid-19 krīzi; turklāt 
prasa, lai Eiropas Savienības Aģentūrai tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust), 
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram (ECDC) un Eiropas Zāļu aģentūrai 
(EMA) tiktu piešķirts pietiekams finansējums un personāls;

41. pieņem lēmumu mērķtiecīgi stiprināt Eiropas Prokuratūru (EPPO), lai tā varētu sākt 
darboties nekavējoties un saskaņā ar tās pilnvaru izpildei izvirzītajām prasībām; uzskata, 
ka EPPO raksturs liek stingrāk garantēt neatkarību, tāpēc tās budžets būtu jāiekļauj 
7. izdevumu kategorijā, uzskatot to par neatkarīgu struktūru, kas nav pielīdzināma 
aģentūrai; uzsver, ka EPPO izveide nedrīkst pasliktināt Eiropas Biroja krāpšanas 
apkarošanai (OLAF) spēju pienācīgi darboties;

42. noraida Komisijas priekšlikumu apvienot dažādas budžeta pozīcijas, kas saistītas ar 
sociālās politikas mērķiem; uzskata, ka atsevišķas budžeta pozīcijas, kā tas bija agrāk, 
garantētu nepieciešamo pārredzamību un resursus katrai no minētajām būtiskajām 
jomām;

43. nolemj pārnest budžeta 06 04 01. pozīciju (“ES Atveseļošanas instruments — periodiska 
kupona izmaksa un izpirkšana termiņa beigās”) uz 17. nodaļu, jo visas ar NGEU saistīto 
izdevumu finansēšanas izmaksas būtu jāuzskaita papildus DFS maksimālajiem 
apjomiem;

44. palielina 2.b izdevumu kategorijas kopējo finansējumu, par 5 894 270 074 EUR 
pārsniedzot BP saistību apropriācijās (izņemot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas 
darbības), no tiem 6 041 509 293 EUR paredzot pamatprogrammām;

3. izdevumu kategorija

45. atgādina, ka Eiropadome savā nostājā par Eiropas Atveseļošanas instrumentu nesaglabāja 
Komisijas priekšlikumā paredzēto atbalsta apmēru Taisnīgas pārkārtošanās fondam; pauž 
bažas par to, ka šie samazinājumi nopietni apdraudēs ekonomikas atveseļošanas 
centienus; atkārtoti norāda, ka Taisnīgas pārkārtošanās fonds ir ļoti svarīgs un 
neatņemams Eiropas zaļā kursa struktūras elements; tāpēc ierosina par 500 miljoniem 
EUR palielināt šīs pamatprogrammas saistību apropriācijas 2021. gadā;

46. ņemot vērā vispārējo prioritāti cīnīties pret klimata pārmaiņām un nepieļaut bioloģiskās 
daudzveidības zudumu, ievērojami — par 237 miljoniem EUR — palielina saistību 
apropriācijas ar programmu LIFE saistītajās budžeta pozīcijās; norāda, ka minētais 
palielinājums ir paredzēts, lai sekmētu galveno mērķu sasniegšanu, tādu kā dabas un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, aprites ekonomika un dzīves kvalitāte, klimata 
pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, kā arī pārkārtošanās uz tīru enerģiju; sagaida, 
ka Komisija nodrošinās nepieciešamo apguves spēju, lai šie papildu līdzekļi tiktu efektīvi 
izmantoti;
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47. atgādina, ka vairākas lauksaimniecības nozares ir smagi skāris Covid-19 uzliesmojums, 
un tāpēc atbalsta īpašus palielinājumus budžeta pozīcijās, kas paredzētas tirgus atbalsta 
pasākumiem saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF), lai mazinātu 
slimības uzliesmojuma izraisītās krīzes ietekmi, īpaši uz bioloģiskajām saimniecībām un 
mazajiem lauksaimniekiem; sagaida, ka grozījumu vēstulē tiks vēl vairāk pielāgots ELGF 
apropriāciju apmērs, ņemot vērā piešķirtos ieņēmumus, kuriem vajadzētu būt pieejamiem 
2021. gadā, un citus parametrus, piemēram, Covid-19 uzliesmojuma ietekmi uz 
lauksaimniecības nozarēm;

48. uzskata, ka apropriācijas, jo īpaši no kopējās lauksaimniecības politikas, nedrīkst 
izmantot, lai atbalstītu tādu buļļu selekciju vai audzēšanu, kurus izmanto letālās vēršu 
cīņās;

49. uzsver īpaši sarežģītos sociālekonomiskos apstākļus Savienības tālākajos reģionos, ko 
pastiprina Covid-19 krīzes ietekme; šajā kontekstā ierosina papildināt budžeta pozīciju, 
kura attiecas uz POSEI programmu lauksaimnieciskās darbības saglabāšanai un pārtikas 
un lauksaimniecības produktu piegādei tālākajos reģionos un kurai ir jāsaņem pietiekami 
resursi; turklāt uzsver, ka, izstrādājot Savienības programmas un fondus daudzgadu 
finanšu shēmā 2021.–2027. gadam un NGEU, ir svarīgi ņemt vērā tālāko reģionu īpašās 
iezīmes un ierobežojumus;

50. palielina Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļus par 19,6 miljoniem EUR; 
atzīst, ka 2021. gads būs izšķirošs zivsaimniecības nozarei, kurai vienlaikus būs jāpārvar 
ar pielāgošanos Eiropas zaļā kursa mērķiem saistītās problēmas, ar Covid-19 krīzi saistītie 
riski un Brexit;

51. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pietiekamus finanšu resursus datu vākšanai, pārvaldībai, 
izmantošanai un apmaiņai zivsaimniecības nozarē;

52. gatavojas atbalstīt Eiropas Vides aģentūru (EVA) ar papildu finansējumu un 
cilvēkresursiem, jo šai aģentūrai ir paredzama ļoti nozīmīga loma ar zaļo kursu saistītu 
darbību atbalstīšanā, veicot monitoringu un ziņojot par Savienības bioloģiskās 
daudzveidības stratēģiju, aprites ekonomiku, pielāgošanos klimata pārmaiņām un nulles 
piesārņojuma iniciatīvām;

53. kopumā palielina 3. izdevumu kategorijas finansējumu, par 867 937 490 EUR 
pārsniedzot BP saistību apropriācijās (izņemot izmēģinājuma projektus un 
sagatavošanas darbības), no tiem 739 100 000 EUR paredzot pamatprogrammām; 

4. izdevumu kategorija

54. palielina finansējumu Parlamenta prioritātēm migrācijas un robežu pārvaldības jomās, jo 
īpaši Integrētās robežu pārvaldības fondam un Patvēruma un migrācijas fondam; tajā pašā 
laikā tiecas uzlabot budžeta pārredzamību, budžeta struktūrā atspoguļojot abu fondu 
īpašos mērķus, lai budžeta lēmējinstitūcija varētu precīzāk izsekot izdevumiem;

55. uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi ieguldīt, lai nodrošinātu pienācīgu finansējumu un 
darbinieku skaitu visām aģentūrām, kas darbojas migrācijas, patvēruma un robežu 
pārvaldības jomā; prasa piešķirt papildu darbiniekus Eiropas Patvēruma atbalsta birojam 
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(EASO), kas šai aģentūrai būs vajadzīgi, lai pienācīgi īstenotu savas darbības uz vietas, 
attīstītu apmācību un īstenotu analītiskās darbības un pārvaldības sistēmu, kā arī Eiropas 
Savienības Aģentūrai lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpā (eu-Lisa); prasa papildu finansējumu un cilvēkresursus Eiropas Robežu 
un krasta apsardzes aģentūrai (Frontex);

56. pauž dziļas bažas par to, ka Vidusjūrā joprojām iet bojā cilvēki; uzskata, ka ir vajadzīga 
ilgtermiņa pieeja meklēšanas un glābšanas (SAR) operācijām, jo tās nevar atstāt tikai 
nevalstisko dalībnieku ziņā; uzskata, ka Komisijai būtu jāiesniedz tiesību akta 
priekšlikums par Meklēšanas un glābšanas fonda izveidi SAR misiju atbalstam Vidusjūrā; 
tādēļ ierosina izveidot jaunu šim fondam paredzētu budžeta pozīciju, lai rosinātu glābt 
dzīvības un izrādītu solidaritāti starp dalībvalstīm SAR operāciju īstenošanā saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām un pamattiesībām, tostarp tiesībām uz dzīvību un neizraidīšanas 
principu;

57. kopumā palielina 4. izdevumu kategorijas finansējumu, par 710 251 000 EUR saistību 
apropriācijās pārsniedzot BP, no tiem 500 251 000 EUR paredzot pamatprogrammām;

5. izdevumu kategorija

58. uzsver Savienības kopējās drošības un aizsardzības politikas pakāpeniskas izstrādes 
nozīmību; uzsver ciešākas Eiropas sadarbības aizsardzības jautājumos nozīmību, jo tā ne 
tikai padara drošāku Eiropu un tās iedzīvotājus, bet arī samazina izmaksas; prasa 
palielināt finansējumu Eiropas Aizsardzības fondam, lai pilnībā veicinātu inovatīvu un 
konkurētspējīgu aizsardzības rūpniecisko pamatu, kas sekmēs tik ļoti nepieciešamo 
Savienības stratēģisko autonomiju;

59. prasa palielināt finansējumu militārajai mobilitātei, lai palīdzētu dalībvalstīm rīkoties 
ātrāk un efektīvāk; norāda, ka ir nepieciešams pietiekams finansējums, lai atbalstītu 
misijas un operācijas saskaņā ar kopējo drošības un aizsardzības politiku, tostarp ar 
tādiem pasākumiem kā divējāda lietojuma transporta infrastruktūras finansēšana un 
diplomātisko atļauju un muitas noteikumu vienkāršošana;

60. atgādina, ka decentralizētajām aģentūrām, kas darbojas drošības un tiesībaizsardzības 
jomā, jo īpaši Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centram (EMCDDA) un 
Eiropas Savienības Aģentūrai tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolam), ir nozīmīga 
loma, lai nodrošinātu svarīgo darbību terorisma un organizētās noziedzības apkarošanas 
jomā, un ierosina mērķtiecīgus palielinājumus, lai tās varētu pienācīgi veikt savus 
uzdevumus;

61. palielina 5. izdevumu kategorijas kopējo finansējumu, par 372 320 760 EUR pārsniedzot 
BP (izņemot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības), no tiem 
312 829 132 EUR paredzot pamatprogrammām;

6. izdevumu kategorija

62. uzsver, ka laikā, kad ārējās problēmas un starptautisko attiecību jautājumi kļūst arvien 
svarīgāki un dominē starptautiskajā politikā, ir pienācīgi jāfinansē Savienības budžeta 
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ārējā dimensija, nodrošinot gatavību nekavējoties reaģēt uz aktuālām, jaunām, kā arī 
turpmākām problēmām; norāda, ka lielākā daļa ārējās darbības izdevumu ir koncentrēti 
jaunajā Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentā 
(NDICI), par kuru joprojām notiek iestāžu likumdošanas sarunas;

63. pauž nožēlu par to, ka Komisijas ierosinātā jaunā nomenklatūra ārējai darbībai ne tuvu 
nav tik detalizēta kā iepriekšējā nomenklatūra un tādējādi samazina pārredzamību, 
prognozējamību, pārskatatbildību un kontroli un ierobežo budžeta lēmējinstitūcijas spēju 
izdarīt izvēles, kas atspoguļo politiskās prioritātes; tādēļ uzstāj, ka ir vajadzīga 
diferencētāka budžeta struktūra ar īpašām budžeta pozīcijām svarīgākajiem saņēmējiem, 
politikas jomām un apakšreģioniem, lai uzlabotu budžeta skaidrību un uztveramību; tāpēc 
ierosina pārskatītu, jaunajiem instrumentiem pielāgotu nomenklatūru NDICI, vienlaikus 
ieviešot augstāku detalizācijas līmeni;

64. prasa palielināt finansējuma apmēru visām NDICI iekļautajām ģeogrāfiskajām un 
tematiskajām programmām atbilstīgi Parlamenta nostājai pirmajā lasījumā attiecībā uz 
NDICI; atkārtoti pauž savu nostāju, ka NDICI tematiskās programmas būtu jāstiprina, lai 
Savienība varētu saglabāt savu nozīmīgo lomu šajās prioritārajās jomās; uzsver, ka 
Parlamenta nostāja attiecībā uz piešķīrumiem NDICI ir pilnībā saskaņota ar summām, kas 
izklāstītas Parlamenta nostājā pirmajā lasījumā par NDICI;

65. ierosina izveidot īpašu budžeta pozīciju politiskā procesa atbalstam Lībijā ar mērķi 
sekmēt mierīgu Lībijas konflikta atrisinājumu;

66. norāda uz pastāvīgajām problēmām Savienības austrumu un dienvidu kaimiņreģionā, 
kuram paredzētais budžets tādēļ tiks palielināts, kā arī uz to, cik svarīgi ir nodrošināt 
lielāku finansiālo atbalstu Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības un darba aģentūrai 
Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos, lai tā varētu pildīt savas pilnvaras, ņemot vērā 
palestīniešu bēgļu pieaugošās vajadzības un uzskatot to par ieguldījumu reģiona 
stabilitātē un attīstībā; atgādina, ka ir svarīgi veidot stabilas attiecības un spēcīgu 
sadarbību starp Savienību un Āfriku, un uzskata par lietderīgu veltīt pietiekamus finanšu 
resursus šī kontinenta attīstībai, kas cita starpā palīdzētu mazināt iedzīvotāju piespiedu 
migrācijas pamatcēloņus;

67. uzsver, ka ir steidzami jāpastiprina attīstības sadarbība tādās jomās kā veselība, attālinātas 
un iekļaujošas augstas kvalitātes mācību programmas, pielāgošanās klimata pārmaiņām 
un to mazināšana, kā arī bioloģiskā daudzveidība, uzturs, ilgtspējīga lauksaimniecība un 
pārtikas nodrošinājums, jo Covid-19 krīzes dēļ bads pasaulē pieaug vēl vairāk; norāda, 
ka šajā nolūkā ļoti svarīgi ir atbalstīt iestāžu veidošanu un nostiprināšanu, kā arī izglītību, 
lai vairotu kvalificētu darbaspēku; apstiprina, ka cilvēkiem, planētai, pārticībai un 
partnerībai paredzētajām pozīcijām nepieciešamā summa ir daudz lielāka nekā summa, 
kas BP paredzēta pozīcijā “Globālās problēmas”;

68. uzsver, ka Rietumbalkānu valstis ir jāfinansē jēgpilni, ņemot vērā pievienošanās procesu, 
kā arī daudzās problēmas, kuras Savienībai un kandidātvalstīm ir jārisina; uzskata, ka ir 
ļoti svarīgi, lai jaunā nomenklatūra Pirmspievienošanās palīdzības instrumentam 
(IPA III) ietvertu atsevišķas budžeta pozīcijas Rietumbalkāniem un Turcijai, ņemot vērā 
Turcijai paredzētā Savienības finansējuma izteikti sensitīvo raksturu;

69. nosoda Turcijas pastāvīgos starptautisko un Savienības tiesību, kā arī Savienības principu 
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un vērtību pārkāpumus; prasa, lai politiskajām reformām Turcijā paredzētais finansējums 
tiktu piešķirts vienīgi tam, lai veicinātu dialogu un sniegtu atbalstu pilsoniskajai 
sabiedrībai, nevalstiskajiem dalībniekiem un tiešiem personiskiem kontaktiem, kamēr šī 
valsts neuzrāda nekādu progresu demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību jomā; stingri 
nosoda Turcijas atkārtotās provokācijas un Grieķijas un Kipras suverenitātes 
pārkāpumus;

70. uzsver, ka ir jāpalielina humānās palīdzības nodaļa un jānodrošina aizsardzība pret 
rezerves solidaritātei un palīdzībai ārkārtas gadījumos iekšējas vai ārējas izmantošanas 
izspiešanu, vēl jo vairāk pašreizējā ar Covid-19 saistītajā situācijā un pēc Eiropadomes 
negatīvi vērtējamā lēmuma atteikties no NGEU ārējā pīlāra; uzsver, ka ir jānodrošina ES 
palīdzības brīvprātīgo iniciatīvas finansēšanas turpināšana gadījumā, ja pašreizējās 
sarunas par Eiropas Solidaritātes korpusa programmu nonāktu strupceļā;

71. ņemot vērā nesenos satraucošos notikumus Baltkrievijā, aicina Savienību sniegt atbalstu 
ar Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un 
drošības politikas jautājumos (AP/PV) starpniecību, kā arī izveidojot jaunu īpašā 
pārstāvja Baltkrievijā amatu, lai atbalstītu miermīlīgas varas pārejas procesu saskaņā ar 
ANO vai arī EDSO vadītu dialogu, kura pamatā ir Baltkrievijas tautas cilvēktiesību un 
gribas aizsardzība;

72. ņemot vērā ar kiberdrošību saistītos apdraudējumus, kā arī viltus ziņu izplatīšanos, 
uzsver, ka ar Savienības budžeta palīdzību ir jāuzlabo šo problēmu risināšana un 
reaģēšana uz tām horizontālā līmenī gan galvenajā centrā, gan Savienības delegācijās visā 
pasaulē; tādēļ uzskata, ka ir jāstiprina budžeta pozīcijas, kas paredzētas stratēģiskajai 
komunikācijai ārējās darbības jomā;

73. palielina 5. izdevumu kategorijas kopējo finansējumu, par 698 781 256 EUR pārsniedzot 
BP (izņemot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības), no tiem 
583 041 792 EUR paredzot pamatprogrammām;

7. izdevumu kategorija

74. nolemj šajā posmā neatjaunot summas, ko Padome samazinājusi 7. izdevumu kategorijā;

75. pauž dziļu nožēlu par to, ka Komisija joprojām nav reaģējusi uz Parlamenta prasību 
nodrošināt pilnīgu piekļuvi līgumiem un informācijai saistībā ar līgumu, kurš attiecas uz 
Covid-19 vakcīnām un uz kuru attiecas budžeta grozījuma Nr. 8/2020 projekts;

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

76. atgādina tādu instrumentu kā izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības nozīmi 
politisko prioritāšu formulēšanā un tādu jaunu iniciatīvu ieviešanā, kas var kļūt par 
pastāvīgām Savienības darbībām un programmām; pēc rūpīgas analīzes veikšanas par 
visiem iesniegtajiem priekšlikumiem pieņem līdzsvarotu izmēģinājuma projektu un 
sagatavošanas darbību kopumu, kas atspoguļo Parlamenta politiskās prioritātes; aicina 
Komisiju strauji īstenot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības ciešā 
sadarbībā ar Eiropas Parlamenta deputātiem un nodrošināt atgriezenisko saiti par to 
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sniegumu un faktiski gūtajiem rezultātiem;

Maksājumi

77. uzsver, ka 2021. gada budžetā ir jānodrošina pietiekams maksājumu apropriāciju apmērs, 
ņemot vērā neizpildīto saistību apjomu 2020. gada beigās, lai izvairītos no tādu 
neapmaksātu pieprasījumu uzkrāšanās, kas saistīti ar DFS 2014.–2020. gadam, un 
finansētu ar Covid-19 krīzi saistīto izdevumu agrāku īstenošanu; norāda, ka saistībā ar 
2014.–2020. gada plānošanas perioda īstenošanas aizkavēšanos lielākā daļa attiecīgo 
maksājumu tiks nokārtota 2021. un 2022. gadā; uzsver dalībvalstu prognožu precizitātes 
uzlabošanos, kas pilnībā jāņem vērā 2021. gada budžetā; tādēļ uzsver, ka ir vajadzīgs 
uzticams maksājumu plāns visai DFS 2021.–2027. gadam, paredzot pietiekamus 
maksājumus tās pirmajos gados ar iespēju pārnest neizlietotos maksājumus uz 
nākamajiem gadiem, izmantojot īpašus instrumentus, kas netiek ierēķināti DFS 
maksājumu maksimālajos apjomos;

78. atgādina, ka 2020. gada laikā ir pieņemti vairāki leģislatīvie pasākumi ar mērķi atvieglot 
apguvi, samazināt birokrātismu un paātrināt līdzekļu faktisko izmaksu vairākās 
programmās, lai nodrošinātu naudas plūsmu un likviditāti smagas ekonomiskās 
depresijas apstākļos; uzskata, ka šāda pieeja tiktu nopietni un nepamatoti apdraudēta, ja 
tā netiktu atbalstīta ar pietiekamu maksājumu apropriāciju apmēru 2021. gadā; tāpēc 
prasa no 2021. gada budžeta pieņemšanas brīža darīt pieejamus atbilstošus līdzekļus; 
apņemas veikt jebkādas darbības, kas nepieciešamas, lai koriģētu maksājumu 
apropriācijas izpildes laikā 2021. gadā;

79. atkārtoti pauž Parlamenta 2019. gada 4. aprīļa nostāju attiecībā uz ierosināto regulu par 
Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu 
dalībvalstīs; uzsver, ka ir svarīgi, lai būtu izveidots mehānisms Savienības budžeta 
aizsardzībai, ja pastāv sistēmisks apdraudējums LES 2. pantā noteiktajām vērtībām un ja 
tiek apdraudētas Savienības finanšu intereses; uzsver, ka Parlaments nepieņems 
vienošanos par mehānismu, kas neaizsargā Savienības budžetu pret vispārējiem 
trūkumiem tiesiskuma jomā;

Citas iedaļas

I iedaļa — Eiropas Parlaments

80. pauž pārsteigumu un dziļas bažas par to, ka Komisija ir ierosinājusi samazināt Parlamenta 
budžetu, tādējādi vēlreiz laužot abu iestāžu labas sadarbības tradīciju; atjauno 
apropriācijas, kas iekļautas tāmē, pamatojoties uz rūpīgu un atbildīgu Parlamenta 
2021. gada vajadzību analīzi, un apstiprinātas plenārsēdē, ar lielu balsu vairākumu 
pieņemot iepriekš minēto 2020. gada 14. maija rezolūciju, un koriģē tās, lai, atjaunojot 
apropriācijas, ņemtu vērā piecu jaunu Parlamenta komiteju izveidi; uzsver, ka 2021. gadā 
var nākties koriģēt 2021. gada budžetu, lai ņemtu vērā Covid-19 krīzes attīstību;

81. norāda uz notiekošajām sarunām par jauno daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam 
un nenoteiktību attiecībā uz finansējuma apmēru jaunajai 7. izdevumu kategorijai 
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“Eiropas publiskā administrācija”; uzsver, ka Parlaments ir sasniedzis mērķi samazināt 
darbinieku skaitu par 5 % un faktiski kopumā ir panācis samazinājumu par 6 %; uzsver, 
ka kopš Lisabonas līguma pieņemšanas Parlamentam ir bijis jāveic vairāk uzdevumu; 
norāda, ka pēdējā sasaukuma laikā tika panākta sinerģija un pārskatītas prioritātes; 
uzsver, ka Parlamenta darbība ir atkarīga no tā politisko, likumdošanas un administratīvo 
uzdevumu izpildes, kam nepieciešams atbilstošs darbinieku skaits; pauž dziļas bažas par 
ievērojamo un strukturālo darbinieku trūkumu daudzu komiteju sekretariātos, kas 
neatbilst to darba slodzes ievērojamam pieaugumam, un aicina Prezidiju un 
ģenerālsekretāru steidzami nodrošināt risinājumus pienācīga darbinieku skaita 
nodrošināšanai komiteju sekretariātos;

82. atkārtoti pauž Parlamenta prioritātes nākamajam finanšu gadam, proti, Parlamenta 
budžetā koncentrēties uz tā galvenajām funkcijām, tādām kā pieņemt tiesību aktus, 
darboties kā vienai no budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm, pārstāvēt iedzīvotājus un veikt 
citu iestāžu darba pārbaudi, kā arī nodrošināt resursus prioritārajiem projektiem, kuri 
saistīti ar iedzīvotāju iesaistīšanu, zaļu Parlamentu, kas atbalsta resursu taupīšanu, 
piekļūstamu Parlamentu, dzimumu līdztiesības pilnīgu ievērošanu, ēku drošību, 
kiberdrošību un IT attīstību, kā arī daudzgadu būvniecības projektiem;

83. saskaņā ar Parlamenta pieņemto tāmi:

a) atzinīgi vērtē pasākumus, ko Parlaments veicis saistībā ar Covid-19 
uzliesmojumu, tostarp jaunas pagaidu darba metodes un Covid-19 testēšanas 
centra nodrošināšanu deputātiem un darbiniekiem; atkārtoti pauž prasību 
ģenerālsekretāram novērtēt minēto pasākumu finansiālo ietekmi uz Parlamenta 
2020. un 2021. gada budžetu un 2020. gada novembrī iesniegt šo novērtējumu 
Parlamenta Budžeta komitejai; aicina ģenerālsekretāru izstrādāt detalizētas 
pamatnostādnes nolūkā uzlabot gatavību iespējamiem turpmākiem nepārvaramas 
varas gadījumiem, lai būtu iespējams turpināt Parlamenta likumdošanas funkciju 
pildīšanu gadījumā, kad pienācīgu darbību nodrošināt nav iespējams;

b) atkārtoti aicina Prezidiju sagatavot detalizētu ceļvedi vērienīgo vides mērķu 
sasniegšanai un oglekļa pēdas samazināšanai, kā noteikts Prezidija 2019. gada 
16. decembra lēmumā, un iesniegt Parlamenta Budžeta komitejai gada pārskatu 
par rezultātiem;

c) atgādina par savu prasību saskaņot reģistrēto deputātu palīgu komandējuma naudu 
par komandējumiem, ko viņi veic starp trijām Parlamenta darba vietām, ar to 
piemaksu apmēru, ko saņem civildienesta ierēdņi un citi darbinieki; vēlreiz aicina 
pārskatīt īstenošanas noteikumus, ar kuriem nosaka delegāciju un misiju darbu 
ārpus Savienības, lai izskatītu iespēju ļaut reģistrētiem deputātu palīgiem, 
ievērojot zināmus nosacījumus, pievienoties deputātiem oficiālās Parlamenta 
delegācijās un misijās;

d) atkārtoti pauž prasību Prezidijam noteikt deputātiem pilnīgu klātbūtnes elastību 
zaļo nedēļu laikā;

e) uzsver, ka Parlamenta Budžeta komitejai, lai tā varētu pieņemt uz informāciju 
balstītus lēmumus, ir laikus un saprotamā veidā jāsaņem visa attiecīgā informācija 
saistībā ar Parlamenta budžetu; atkārtoti stingri pieprasa turpmāk minēto:
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– detalizētu analīzi un pamatojumu attiecībā uz izmaksām un ietaupījumiem 
saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības un precīzu skaitļu 
paziņošanu Parlamenta Budžeta komitejai 2020. gada novembrī; 

– detalizētu izdevumu sadalījumu par jauno Europa Experience centru izveidi 
2021. gadā, vienlaikus ņemot vērā Covid-19 uzliesmojuma iespējamo ietekmi 
uz vietējā tirgus izpēti un Europa Experience telpu atvēršanu;

– detalizētu izdevumu sadalījumu jaunajai apmeklētāju stratēģijai un četru 
gadu informācijas kampaņai, kā arī pirms 2019. gada Eiropas vēlēšanām un to 
laikā veiktās komunikācijas kampaņas rūpīgu novērtējumu; uzskata, ka visu 
turpmāko komunikācijas pasākumu pamatā vajadzētu būt objektīvai un uz 
faktiem balstītai šā novērtējuma analīzei;

– detalizētu un rūpīgu analīzi par diplomātisko dienestu reprezentācijas izmaksām 
ārpus Savienības, proti, Indonēzijā (Džakarta), Etiopijā (Adisabeba) un ASV 
(Ņujorka);  

– sīkāku informāciju par izdevumiem saistībā ar Konrad Adenauer ēkas rietumu 
spārna būvniecības projekta pārvaldību;

– pārskatu par visām pārējām trijās darba vietās patlaban īrētajām Parlamenta 
ēkām, kuras tiks izmantotas arī 2021. gadā, kā arī detalizētas aplēses par 
enerģijas izmaksām; šajā sakarībā aicina panākt ar zaļo enerģiju saistītus 
ietaupījumus;

– analīzi par to, kā Rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorāta projekts ietekmētu 
cilvēkresursus, īpaši tulkotājus un tulkus, ja tiktu ieviests rīks, kas spēj reāllaikā 
automātiski transkribēt un tulkot daudzās valodās notiekošās Parlamenta 
debates;

– pārredzamu lēmumu pieņemšanas procesu ēku politikas jomā;

f) aicina Prezidiju paziņot par savu lēmumu attiecībā uz Spaak ēkas Briselē nākotni 
un sniegt detalizētu izmaksu sadalījumu, kad būs noslēdzies arhitektūras konkurss 
par šīs ēkas renovāciju un/vai aizstāšanu, ko Parlaments uzsāka 2020. gadā; 
atgādina, ka 2021. gada budžetā ir iekļauti posteņi, kas paredzēti darbu uzsākšanas 
sagatavošanai Spaak ēkā;

g) atgādina ieteikumus, kas sniegti Parlamenta 2017. gada 26. oktobra, 2018. gada 
11. septembra un 2019. gada 15. janvāra rezolūcijās par cīņu pret seksuālu 
uzmākšanos un izmantošanu Savienībā un pasākumiem, ar kuriem paredzēts 
novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos; atzīst 
ģenerālsekretāra veiktos pasākumus šādu gadījumu novēršanai un apkarošanai; 
prasa, lai ģenerālsekretārs sniegtu visu informāciju par programmu tuvākajai 
nākotnei; prasa ģenerālsekretāram pirms 2022. gada tāmes iesniegšanas 
Prezidijam sniegt jauno aizskarošas izturēšanās gadījumos piemērojamo 
procedūru izvērtējumu; uzskata, ka gan darbinieki, gan deputāti būtu jāmudina 
piedalīties apmācībās, lai samazinātu šādu gadījumu skaitu Parlamentā;
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h) atgādina, ka Prezidijs ir pieprasījis ģenerālsekretāram izskatīt veidus, kā 
nodrošināt Brīvprātīgā pensiju fonda ilgtspējīgu finansēšanu, cik drīz vien 
juridiski iespējams;

i) atgādina, ka Parlaments ir pieprasījis ģenerālsekretāram pārbaudīt, vai ārēji 
līgumslēdzēji ievēro augstākos darba tiesību standartus attiecībā uz uzkopšanas 
darbu veicējiem Parlamentā, kā arī pašapkalpošanās restorānu darbiniekiem, jo 
īpaši ņemot vērā Covid-19 krīzes izraisīto psiholoģisko spiedienu un darba 
apstākļus;

Pārējās iedaļas (IV–X iedaļa)

84. norāda, ka budžeta projekts lielā mērā atspoguļo to dažādo iestāžu tāmes, uz kurām 
attiecas pārējās budžeta iedaļas, un tādēļ — ar dažiem izņēmumiem — atbilst to 
finansiālajām prasībām; uzskata, ka Padomes ierosinātie horizontālie un sistemātiskie 
samazinājumiem tādējādi negatīvi ietekmētu attiecīgo iestāžu darbību un līdz ar to arī 
būtisko ieguldījumu, ko tās sniedz Savienības darbības nodrošināšanā; šajā sakarībā 
ierosina gandrīz visos gadījumos atjaunot BP norādītos apmērus, tostarp attiecībā uz ES 
Tiesas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas, Ombuda un Eiropas 
Ārējās darbības dienesta štatu sarakstiem; saskaņā ar džentlmeņu vienošanos negroza 
Padomes lasījumu attiecībā uz Padomi un Eiropadomi;

85. uzskata, ka atsevišķos gadījumos, kā arī ņemot vērā iestāžu tāmes, budžeta pozīcijas ir 
jāpalielina, pārsniedzot BP norādīto apmēru; tāpēc ierosina:

a) attiecībā uz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju 
— dažās pozīcijās palielināt apropriācijas, pārsniedzot BP norādīto apmēru, lai 
saglabātu tādu apropriāciju apmēru, kas līdzvērtīgs to tāmēs iekļautajam;

b) attiecībā uz Eiropas Ārējās darbības dienestu — palielināt budžeta 
2 2 1 4. pozīcijas “Stratēģiskās komunikācijas spēja” un budžeta 
3 0 0 1. pozīcijas “Ārštata darbinieki un ārējie pakalpojumi” apropriācijas, 
pārsniedzot BP norādīto apmēru;

o

o o

86. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar vispārējā budžeta projekta grozījumiem 
nosūtīt Padomei, Komisijai, pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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ĀRLIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai

par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2020/1998(BUD))

Atzinuma sagatavotājs: Nikos Androulakis

IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka 2021. budžeta gads ir pirmais gads daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2021.–
2027. gadam; turklāt norāda, ka lielākā daļa ārējās darbības izdevumu ir koncentrēti 
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentā (NDICI), 
par kuru joprojām notiek iestāžu likumdošanas sarunas; uzsver, ka šīs sarunas būtu 
jāpabeidz un nolīgums būtu jāparaksta pēc iespējas drīzāk;

2. pauž nožēlu par to, ka Komisijas ierosinātā jaunā nomenklatūra ārējās darbības sadaļai 
nav tik detalizēta kā iepriekšējā nomenklatūra, un tādējādi ir samazināta pārredzamība, 
paredzamība, pārskatatbildība, kontrole un ierobežota budžeta lēmējinstitūcijas spēja 
izdarīt budžeta izvēles, kas atspoguļo politiskās prioritātes; tādēļ uzstāj, ka ir vajadzīga 
diferencētāka budžeta struktūra ar budžeta pozīcijām, kas paredzētas svarīgākajiem 
saņēmējiem un apakšreģioniem, lai palielinātu budžeta skaidrību un saprotamību; 
norāda, ka Ārlietu komiteja un Attīstības komiteja ir ierosinājušas pārskatītu 
nomenklatūru, kas ir pielāgota jaunajiem instrumentiem, bet ar kuru tiek ieviesta 
augstāka detalizācijas pakāpe, Komisijas ierosinātajās ārkārtīgi plašajās ģeogrāfiskajās 
un tematiskajās pozīcijās ieviešot jaunas budžeta pozīcijas; uzsver, ka abas komitejas 
stingri atbalsta pārskatīto nomenklatūru;

3. noraida ievērojamos samazinājumus 6. izdevumu kategorijā Eiropadomes 2020. gada 
21. jūlija vienošanās par DFS ietvaros, kas pašreizējā finanšu plānošanas periodā 
paredzētu NDICI mazāku līdzekļu apmēru nekā iepriekšējiem instrumentiem laikā, kad 
ES vadošā loma ir vajadzīga daudz vairāk nekā jebkad agrāk; pauž nožēlu par 
Eiropadomes lēmumu atteikties no Next Generation EU ārējā pīlāra, proti, Komisijas 
ierosinātā papildu finansējuma 10,5 miljardu EUR apmērā, kas paredzēts NDICI; 
uzsver, ka laikā, kad ārējās problēmas un starptautiskās politikas jautājumi kļūst arvien 
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svarīgāki un dominē starptautiskajā politikā, ir jānodrošina, ka Savienības budžeta ārējā 
dimensija ir pienācīgi finansēta un gatava nekavējoties reaģēt uz aktuālām, jaunām, kā 
arī turpmākām problēmām; prasa ievērojami palielināt līdzekļus NDICI, kas ir viena no 
ES pamatprogrammām;

4. prasa palielināt finansējuma līmeni visām NDICI iekļautajām ģeogrāfiskajām un 
tematiskajām programmām atbilstīgi Parlamenta nostājai pirmajā lasījumā attiecībā uz 
NDICI; atkārtoti pauž nostāju par to, ka NDICI tematiskās programmas būtu jāstiprina, 
lai Savienība varētu saglabāt savu nozīmīgo lomu šajās prioritārajās jomās; uzsver, ka 
Parlamenta nostāja attiecībā uz piešķīrumiem NDICI ir pilnībā saskaņota ar summām, 
kas izklāstītas Parlamenta nostājā pirmajā lasījumā par NDICI;

5. jo īpaši aicina šā instrumenta cilvēktiesību tematiskajā programmā paredzēt vērienīgāku 
budžetu, lai risinātu augošās globālās problēmas cilvēktiesību jomā, kurā situāciju vēl 
vairāk saasina Covid-19 krīze; atgādina, ka ES ārējās darbības pamatā joprojām ir 
cilvēktiesību aizsardzība un ievērošanas veicināšana visā pasaulē; atkārtoti pauž stingru 
atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem, tostarp vides aizstāvjiem, jo īpaši tiem, kuri ir 
visvairāk apdraudēti, un aicina piešķirt pienācīgus līdzekļus ES projekta “Aizsargāt 
aizstāvjus” atbalstam, lai paplašinātu un pastiprinātu cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību; 
uzsver, ka ir jānodrošina pienācīgs finansējums vajāto minoritāšu aizsardzības 
pasākumiem; uzsver savu atbalstu, tostarp attiecībā uz pienācīgu finansējumu, īpašajam 
sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES, kā arī darbībām, kuru mērķis 
ir apkarot antisemītismu un citus diskriminācijas veidus;

6. laikā, kad visā pasaulē arvien vairāk tiek apdraudēta demokrātija, atkārtoti pauž atbalstu 
tam, ka tiek paredzēts finansējums vēlēšanu novērošanas misijām, tostarp vietējiem 
novērotājiem; prasa palielināt finansējumu vēlēšanu novērošanas misijām un uzsver, ka 
tām ir būtiska nozīme kā spēcīgam līdzeklim, kas attur no krāpšanas vēlēšanu laikā un 
vardarbības, vienlaikus arī palīdzot uzlabot turpmākās vēlēšanas, veicinot mieru un 
attīstību un atbalstot demokrātiju;

7. prasa palielināt budžeta pozīcijas ārpolitikas vajadzībām un prioritātēm, reaģēšanai 
krīzes situācijās un civiliem kopējās drošības un aizsardzības politikas ārkārtas 
pasākumiem, lai rastu risinājumus Covid-19 pandēmijas izraisītajām dramatiskajām 
sekām;

8. noraida budžeta pozīcijas “Jaunu problēmu un prioritāšu rezerve” ieviešanu, par kuru 
Komisija nav sniegusi būtisku informāciju attiecībā uz šajā pozīcijā paredzēto līdzekļu 
izlietojumu; uzskata ka šāds beznosacījumu finansējums nav saderīgs ar pārredzamības 
un demokrātiskās pārskatatbildības principiem un apdraud budžeta lēmējinstitūcijas 
prerogatīvas;

9. uzsver nepieciešamību palielināt finansējumu austrumu un dienvidu kaimiņreģiona 
valstīm, lai atbalstītu šo valstu politiskās un ekonomiskas reformas un pāreju uz 
demokrātiju, īpaši koncentrējoties uz centīgākajiem partneriem saskaņā ar principu 
“vairāk naudas par labākiem rezultātiem, mazāk naudas par sliktākiem rezultātiem”; 
aicina palielināt ES finansējuma pamanāmību un pārredzamību tuvējās kaimiņvalstīs; 
prasa Komisijai uzraudzīt, lai finansējums netiktu izmantots ļaunprātīgi;

10. atzinīgi vērtē ES finansiālo atbalstu vairāk nekā 980 miljonu EUR apmērā Austrumu 
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partnerības valstīm Covid-19 pandēmijas kontekstā, lai palīdzētu reaģēt uz 
neatliekamām vajadzībām veselības aprūpes nozarē;

11. ņemot vērā nesenos satraucošos notikumus Baltkrievijā, prasa izveidot jauna īpašā 
pārstāvja Baltkrievijā amata vietu, lai atbalstītu miermīlīgas varas pārejas procesu 
saskaņā ar Baltkrievijas tautas gribu; uzsver to, ka ir ārkārtīgi nepieciešams lielāks 
finansiālais atbalsts Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, cilvēktiesību aizstāvjiem, 
neatkarīgām apvienībām, neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem un nevalstiskajām 
organizācijām, vienlaikus iesaldējot visus ES finanšu pārvedumus pašreizējai 
Baltkrievijas valdībai;

12. uzskata, ka ir svarīgi turpināt uzticības veidošanu ar Austrumu partnerības valstīm un jo 
īpaši ar asociētajām valstīm; uzsver, ka ir svarīgi veicināt pamattiesības, demokrātiju un 
tiesiskumu; tādēļ aicina Azerbaidžānai un Baltkrievijai piešķirt līdzekļus tikai tam, lai 
atbalstītu pilsonisko sabiedrību un nevalstiskos dalībniekus, kā arī tiešus personiskus 
kontaktus;

13. atgādina par problēmām, ar kurām saskaras dienvidu kaimiņreģiona valstis, jo īpaši 
saistībā ar straujiem notikumiem reģionā, arī (bet ne tikai) saistībā ar Covid-19 ārkārtas 
situāciju un nestabilo drošības vidi; uzskata, ka lielāks atbalsts būtu jāparedz, jo īpaši 
ņemot vērā dramatiskos notikumus Libānā; pauž nožēlu par to, ka 25 gadus pēc tā 
dēvētā Barselonas procesa sākuma vēl nav pabeigta kopīgā labklājības, stabilitātes un 
brīvības telpa, kurā bija paredzēts ietvert Vidusjūras reģiona valstis Ziemeļāfrikā;

14. prasa palielināt finansiālo atbalstu Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības un darba 
aģentūrai Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos, atzīstot būtisko nozīmi, kāda tai ir kā 
unikālam būtisku pakalpojumu sniedzējam miljoniem Palestīnas bēgļu un kā 
ieguldījumam reģiona drošībā, stabilitātē un attīstībā;

15. lai sniegtu atbalstu Lībijas konflikta miermīlīgai atrisināšanai, ierosina izveidot īpašu 
budžeta pozīciju “politiskā procesa atbalstam Lībijā”;

16. uzsver Rietumbalkānu valstu pievienošanās procesa nozīmi; prasa palielināt 
finansējumu, lai atbalstītu ES iesaistīšanos šajā reģionā, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 
pandēmiju un sekas, ko tā radījusi ekonomikā; atzinīgi vērtē to, ka Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumenta (IPA III) finansējums ir vairāk vērsts uz tā dēvētajiem 
pamatprincipiem, jo īpaši demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību un pamattiesību 
ievērošanu, labu pārvaldību un pilsonisko sabiedrību, kā arī tiešiem personiskiem 
kontaktiem;

17. norāda, ka pārskatītā nomenklatūra, ko ierosinājusi Ārlietu komiteja, paredz atsevišķas 
budžeta pozīcijas Rietumbalkāniem un Turcijai; uzskata, ka Turcijai ir vajadzīgas īpašas 
budžeta pozīcijas, ņemot vērā to, ka ES finansējums Turcijai ir ārkārtīgi sensitīvs 
jautājums;

18. uzsver, ka IPA finansējuma piešķiršanai vajadzētu būt atkarīgai no tiesiskuma, 
demokrātijas, cilvēktiesību, Eiropas un starptautisko tiesību, dalībvalstu suverēno 
tiesību un labu kaimiņattiecību principa ievērošanas; uzsver, ka, ņemot vērā regresu 
visās šajās jomās, arī turpmāk būtu ievērojami jāsamazina Turcijai paredzētie 
piešķīrumi, ierobežojot to apmēru līdz tā dēvētajiem pamatrādītājiem; Eiropas 
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Savienībai būtu tieši jāpārvalda Turcijai paredzētais finansējums un jākoncentrējas tikai 
un vienīgi uz atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un tiešiem personiskiem kontaktiem, lai 
aizsargātu un veicinātu demokrātiskas vērtības un principus, cilvēktiesības un 
tiesiskumu; uzsver, ka ir pienācis laiks īstenot savādāku pieeju attiecībā uz Turciju;

19. uzsver ES atbildību attiecībā uz atbalsta sniegšanu Arktikas aizsardzībai; uzsver, ka ir 
svarīgi ieguldīt saskaņotākas ES politikas izstrādē attiecībā uz Arktiku;

20. atgādina, ka vairāki Eiropas politiskie līderi ir uzsvēruši, cik svarīgi ir būtiski veicināt 
ES attiecības ar Āfrikas kontinentu, un tādēļ uzsver nepieciešamību atbilstīgi saskaņot 
vārdus ar darbiem un nodrošināt pienācīgu finansējumu daudzajiem kopīgajiem 
īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa izaicinājumiem un iespējām, ko Eiropa un 
Āfrika var risināt tikai kopīgiem spēkiem; uzsver nepieciešamību palielināt finansējumu 
Sāhelas reģiona valstu attīstībai un drošībai;

21. atgādina, ka finansēšanas instrumenti, projekti un programmas ir jāizvērtē, ņemot vērā 
zaļo kursu kopumā un jo īpaši Savienības mērķus klimata jomā, un tie būtu pilnībā 
jāņem vērā;

22. stingri prasa, lai Eiropas Investīciju banka laikus un visaptveroši ziņotu attiecīgajām 
komitejām par visiem tās ārējiem izdevumiem;

23. pauž nožēlu par zemo finansējuma līmeni 5. izdevumu kategorijā un jo īpaši nelielo 
finansējumu Eiropas Aizsardzības fondam un militārajai mobilitātei; prasa palielināt 
finansējumu Eiropas Aizsardzības fondam, lai pilnībā veicinātu inovatīvu un 
konkurētspējīgu aizsardzības rūpniecisko pamatu, kas sekmēs tik ļoti nepieciešamo ES 
stratēģisko autonomiju;

24. prasa palielināt finansējumu militārajai mobilitātei, lai palīdzētu dalībvalstīm rīkoties 
ātrāk un efektīvāk; norāda, ka ir nepieciešams pietiekams finansējums, lai atbalstītu 
kopējās drošības un aizsardzības politikas satvarā īstenotās misijas un operācijas, tostarp 
ar tādiem pasākumiem kā divējāda lietojuma transporta infrastruktūras finansēšana un 
diplomātisko atļauju un muitas noteikumu vienkāršošana;

25. uzsver ES kopējās drošības un aizsardzības politikas pakāpeniskas izstrādes nozīmi; 
uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt Eiropas sadarbību aizsardzības jautājumos, jo tā ne tikai 
padara drošāku Eiropu un tās iedzīvotājus, bet arī samazina izmaksas, un tas nozīmē, ka 
citiem steidzami risināmiem jautājumiem ir pieejams lielāks līdzekļu apjoms; aicina 
Komisiju nākt klajā ar stratēģiskām pamatnostādnēm pastāvīgās strukturētās sadarbības 
stiprināšanai;

26. atkārto savus iepriekšējos paziņojumus par draudiem, kas saistīti ar kiberdrošību, kā arī 
par viltus ziņu izplatīšanu; šajā sakarībā uzsver, ka ar Savienības budžetu ir labāk 
jārisina minētās būtiskās problēmas un jāreaģē uz tām horizontālā līmenī, tostarp īpaši 
ES galvenajā mītnē, kā arī tās delegācijās visā pasaulē; prasa nodrošināt turpmāku un 
pastāvīgu finansējumu stratēģiskās komunikācijas darbībām, lai cīnītos pret 
dezinformācijas kampaņām, propagandu un ārvalstu ietekmi, jo īpaši Eiropas Ārējās 
darbības dienesta Austrumu Stratēģiskās komunikācijas operatīvās grupas 
pamatprojektam “EU vs. Disinfo”;
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27. atkārtoti pauž stingru pārliecību, ka valstīs, kurās Eiropas Savienībai ir īpašas 
stratēģiskas intereses, jo īpaši pievienošanās sarunvalstīs un Austrumu partnerības 
asociētajās valstīs, būtu jāizveido ciešāka saikne starp Parlamentu un attiecīgajiem 
valstu parlamentiem, un tādēļ aicina piešķirt pienācīgu finansējumu, lai nodrošinātu 
papildu personālu nolūkā uzlabot svarīgo parlamentārās sadarbības jomu;

28. noraida Padomes veiktos Eiropas Ārējās darbības dienesta administratīvā budžeta 
samazinājumus; aicina Budžeta komitejas referentu X iedaļā atjaunot budžeta projektā 
paredzētās summas visās X iedaļas pozīcijās, kurās Padome samazinājusi līdzekļus.
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ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai

par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējo budžetu
(2020/1998(BUD))

Atzinuma sagatavotājs: Charles Goerens

IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā 
iekļaut šādus ierosinājumus:

1. stingri iebilst pret to, ka Eiropadome samazina līdzekļus Kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentam (NDICI), un pauž nožēlu par to, 
ka tā noraida papildu 10,5 miljardu EUR piešķiršanu NDICI un 5 miljardu EUR 
piešķiršanu humānajai palīdzībai no Next Generation EU reaģēšanai uz Covid-19; 
uzsver, ka tas ir neloģiski un nepieņemami, ņemot vērā pandēmiju, kas īpaši smagi skar 
visneaizsargātākos un postoši ietekmē ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu, 
tostarp nabadzības izskaušanu un nevienlīdzības mazināšanu, un ņemot vērā 
humanitārās krīzes un aizvien nopietnākās klimata krīzes, kuras liek sniegt lielāku 
atbalstu Parīzes nolīguma globālai īstenošanai un izstrādāt ļoti saturīgu Eiropas zaļā 
kursa ārējo dimensiju; uzskata, ka laikā, kad dalībvalstīm ir ļoti grūti vienoties par 
kopēju migrācijas politiku, tā budžeta samazināšana, kas paredzēts iepriekš minēto 
nekontrolētas migrācijas strukturālo cēloņu novēršanai, ir absolūti nekonsekventa un 
apdraud Savienības kā starptautiska dalībnieka lomu stabilitātes un cilvēktiesību 
veicināšanā;

2. norāda, ka ir nepieciešams diferencēts NDICI budžeta pozīciju kopums, kas nodrošinātu 
pārredzamību, paredzamību, pārskatatbildību un pienācīgu Parlamenta ietekmi; 
atgādina, ka sarunas par NDICI joprojām turpinās un ka pielāgojumi, kas cita starpā 
saistīti ar jauno Āfrikas un ES partnerību, ir jāatspoguļo NDICI un tā attiecīgajās 
budžeta pozīcijās;

3. norāda, ka pirmo reizi kopš 20. gs. deviņdesmitajiem gadiem ir sagaidāms, ka cilvēces 
attīstības rādītāji pasliktināsies; atgādina, ka ir steidzami jāveic ieguldījumi sociālās 
iekļaušanas un cilvēces attīstības jomā, lai atbalstītu un stiprinātu tādu sociālo 
pamatpakalpojumu sniegšanu kā veselības aprūpe, izglītība (jo īpaši skolu 
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atkalatvēršanas un attālinātas mācīšanās iespējas nodrošināšana), uzturs, pārtikas 
nodrošinājums, ūdens, higiēna un sanitārija un sociālā aizsardzība, jo īpaši attiecībā uz 
visvairāk atstumtajām personām un īpašu uzmanību pievēršot sievietēm, bērniem un 
cilvēkiem ar invaliditāti;

4. uzsver, ka ir steidzami jāpastiprina attīstības sadarbība tādās jomās kā veselība, 
attālinātas un iekļaujošas augstas kvalitātes mācību programmas, pielāgošanās klimata 
pārmaiņām un to mazināšana, kā arī bioloģiskā daudzveidība, uzturs, ilgtspējīga 
lauksaimniecība un pārtikas nodrošinājums, jo pandēmijas dēļ bads pasaulē pieaug vēl 
vairāk; šajā sakarībā norāda, ka ļoti svarīgi ir atbalstīt iestāžu veidošanu un 
nostiprināšanu, kā arī izglītību, lai vairotu kvalificētu darbaspēku; apstiprina, ka 
cilvēkiem, planētai, pārticībai un partnerībai paredzētajām pozīcijām nepieciešamā 
summa ir daudz lielāka nekā summa, kas budžeta projektā paredzēta pozīcijā “Globālās 
problēmas”;

5. mudina pastiprināt decentralizētu sadarbību ar vietējām iestādēm un trīspusēju 
sadarbību, tādējādi atbalstot IAM sasniegšanu un atgūšanos no Covid-19 pandēmijas;

6. norāda, ka ES un Āfrikas partnerība tiek uzskatīta par ģeopolitiski nozīmīgu un ka 
sadarbībai ar Āfriku ir svarīga loma klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanā; uzsver, 
ka ir svarīgi novirzīt ieguldījumus bezoglekļa ekonomikai, attīstot atjaunojamos 
energoresursus un veicinot tehnoloģiju nodošanu, piemēram, saules enerģijas vai zaļās 
gāzes jomā, tostarp attiecībā uz infrastruktūras un savienojamības aspektiem;

7. norāda, ka humānajai palīdzībai paredzētajā nodaļā iekļautā palielinātā summa joprojām 
ir daudz mazāka par 2019. gada galīgo summu; norāda, ka vajadzības, kas saistītas ar 
pandēmiju, katastrofām un pārvietošanu, kā arī citas vajadzības palielināsies, nevis 
samazināsies, un tādēļ būs nepieciešams lielāks humānās palīdzības finansējums, lai 
apmierinātu šīs pieaugošās vajadzības;

8. uzsver, ka ir vajadzīgi aizsardzības pasākumi pret solidaritātes un ārkārtas palīdzības 
rezerves izstumšanu no iekšējas vai ārējas izmantošanas;

9. uzsver nepieciešamību nodrošināt parlamentāro uzraudzību pār globālo problēmu un 
prioritāšu rezervi; uzstāj, ka šāda rezerve gada budžetā var pastāvēt tikai ar nosacījumu, 
ka lēmumi par līdzekļu izmantošanu, lai finansētu konkrētas ģeogrāfiskas, tematiskas un 
ātrās reaģēšanas budžeta pozīcijas, tiek pieņemti ar deleģētajiem aktiem;

10. uzsver nepieciešamību nodrošināt iniciatīvas “ES palīdzības brīvprātīgie” finansējumu 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 375/20141 gadījumā, ja 
notiekošās sarunas par Eiropas Solidaritātes korpusa programmu nonāktu strupceļā, jo 
brīvprātīgajiem ir svarīga loma humānās palīdzības sniegšanā un viņi var veicināt 
Savienības spēju apmierināt papildu humanitārās vajadzības, ko izraisa Covid-19 
pandēmija.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regula (ES) Nr. 375/2014, ar ko izveido Eiropas 
Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu (iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie”) (OV L 122, 24.4.2014., 
1. lpp.).
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EKONOMIKAS UN MONETĀRĀS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai

par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2020/1998(BUD))

Atzinuma sagatavotāja: Margarida Marques

IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. prasa, lai ar Savienības 2021. gada budžetu Eiropas iedzīvotājiem būtu piešķirta galvenā 
nozīme taisnīgā, iekļaujošā un ilgtspējīgā atveseļošanas stratēģijā, kas mazinātu Covid-19 
krīzes ietekmi un tiektos īstenot Eiropas zaļo kursu, digitalizācijas programmu, iekļaujošu 
industriālo stratēģiju un Eiropas sociālo tiesību pīlāru, vienlaikus palīdzot pildīt līdz 
2030. gadam noteiktās ES saistības klimata jomā un apņemšanos vēlākais līdz 
2050. gadam panākt oglekļneitrālu ekonomiku, ņemot vērā Parīzes nolīgumu un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus;

2. aicina ar Savienības budžetu 2021. gadam, kurš ir arī 2021.-2027. gada daudzgadu 
finanšu shēmas pirmais gads, sniegt vērienīgu, efektīvu un lietderīgu ieguldījumu 
Savienības ekonomikas atveseļošanā, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojuma sekas; atzinīgi 
vērtē Eiropadomes vienošanos par jaunu atveseļošanas instrumentu Next Generation EU, 
kura pamatā ir Savienības kopīgi aizņēmumi, kas ir būtisks solis, lai Savienība, balstoties 
uz nepieciešamo solidaritāti, stātos pretī simetriskam satricinājumam, un aicina to ātri 
pieņemt; tomēr pauž nožēlu par to, ka tika samazināts Next Generation EU dotāciju 
komponents, kā rezultātā tika samazinātas uz nākotni orientētas programmas un atceltas 
inovatīvas programmas; atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētājas iniciatīvu tieši iesaistīt 
Parlamentu sarunās par atveseļošanas plānu, aktivizējot Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 324. pantu; prasa atveseļošanas instrumentā pilnībā iesaistīt Eiropas Parlamentu 
kā budžeta lēmējinstitūciju;

3. uzsver to struktūru pārskatatbildības un pārredzamības nozīmīgumu, kuras saņem ES 
finansējumu;

4. prasa ar vērienīgāku Savienības 2021. gada budžetu atbalstīt to, ka tiek ātri īstenots 
Atveseļošanas un noturības mehānisms (RRF), kura mērķis ir risināt problēmas, kas 
konstatētas Eiropas pusgadā, kurā jāintegrē ilgtspējīgas attīstības mērķi, un atbalstīt 
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darbvietu radīšanu un konverģenci Savienībā; uzsver, ka no 2021. gada RRF būtu 
jākoncentrējas uz izaugsmi veicinošām investīcijām saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru, Parīzes nolīgumu un principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”, kā arī Savienības 
apņemšanos līdz 2050. gadam panākt oglekļneitrālu ekonomiku; uzskata, ka RRF 
vajadzētu atbilst integrētajiem nacionālajiem enerģētikas un klimata plāniem;

atgādina, ka ar Savienības budžetu būtu arī jāatbalsta ilgtspējīgu un sociāli līdzsvarotu 
strukturālo reformu īstenošana, kas palielina konkurētspēju, izturētspēju, konverģenci, 
ilgtspējīgu, iekļaujošu un saliedētu izaugsmi, un šajā sakarībā mudina pēc iespējas drīzāk 
2021. gadā veikt pirmos maksājumus;

aicina veikt ex ante demokrātisku un parlamentāru pārbaudi, lai nodrošinātu iestāžu 
pilnvaru līdzsvaru un to, ka Eiropas Komisijai ir pilnvaras uzraudzīt atveseļošanas un 
noturības plānus, un tādēļ prasa, lai, izmantojot deleģētos aktus, Eiropas Parlaments tiktu 
iesaistīts šajā pārbaudē, kā arī ex post pārbaudē par to, vai līdzekļi no Atveseļošanas un 
noturības mehānisma ir izlietoti pareizi un Eiropas iedzīvotāju interesēs un nodrošina tā 
patiesu Eiropas pievienoto vērtību;

5. uzskata, ka nozīmīgs tehniskais atbalsts ir būtisks dalībvalstu administratīvo spēju 
stiprināšanai, lai jau 2021. gadā izstrādātu un īstenotu reformas, kas vajadzīgas noturībai 
un ekonomikas atveseļošanai; aicina Komisiju strādāt kopā ar dalībvalstīm attiecībā uz 
zaļā budžeta plānošanas instrumentiem;

6. uzsver, ka Covid-19 uzliesmojuma izraisītais satricinājums ir simetrisks, tomēr norāda uz 
Covid-19 uzliesmojuma asimetrisko ietekmi uz dalībvalstu ekonomiku; uzsver, ka ir 
svarīgi atbalstīt uzņēmumus, kuriem Covid-19 rezultātā ir radušās maksātspējas 
problēmas, atbilstoši Savienības sociālajām, klimata un vides saistībām; brīdina par 
vienotā tirgus izkropļojumu risku, ko rada nevienmērīga spēja sniegt finansiālu atbalstu 
dalībvalstīm; pauž nožēlu par to, ka Eiropadome ir atcēlusi pagaidu Maksātspējas atbalsta 
instrumentu; uzstāj, ka maksātnespējas riskam pakļautajiem uzņēmumiem ir strauji 
nepieciešams atbalsts Savienības pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas ietvaros, lai 
izvairītos no jebkādas papildu negatīvas ietekmes uz investīciju un bezdarba līmeni;

7. prasa, lai Savienības 2021. gada budžetā tiktu nodrošināts, ka programma InvestEU 
sasniedz gan savu ilgtermiņa mērķi, nodrošinot lielāku investīciju spēju ar mērķi atbalstīt 
darbvietas, MVU, ilgtspējīgu infrastruktūru, pētniecību, gan tās jauno īstermiņa 
uzdevumu atbalstīt ekonomikas atveseļošanu, izmantojot stratēģiskās investīcijas; aicina 
Komisiju nodrošināt, ka uzņēmumi, kuriem ir nozīme Eiropas vērtību ķēdē, piemēram, 
apakšuzņēmēji, joprojām ir dzīvotspējīgi un orientēti uz ekoloģizāciju un digitālo 
pārkārtošanos;

8. atzinīgi vērtē pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku 
pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā; prasa palielināt resursus, lai nodrošinātu 
Savienības konkurences politikas pilnīgu un ātru piemērošanu; šajā sakarībā uzsver 
konkrētās iespējas sniegt valsts atbalstu visiem mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem, pat, ja tie bija nonākuši finansiālās grūtībās jau 2019. gada 31. decembrī, 
un atbalsta pagaidu regulējuma valsts atbalsta pasākumiem piemērošanu atveseļošanas 
periodā tik ilgi, cik nepieciešams; mudina dalībvalstis pilnībā izmantot pagaidu 
regulējumu, arī izmantojot tās jauno atveseļošanas instrumentu, proti Next Generation 
EU; sagaida, ka Komisijai būs arī jāuzrauga šādas saskaņā ar pagaidu regulējumu 
apstiprinātas shēmas un to ietekme uz vienotā tirgus darbību; atgādina par atšķirīgajām 
dalībvalstu spējām sniegt šādu valsts atbalstu ekonomikas jomā, tādēļ tas rada tirgus 
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izkropļojumus un negodīgus konkurences apstākļus; aicina Komisiju sniegt atbalstu 
Eiropas uzņēmumiem, kuri investē jaunās tehnoloģijās, un noteikt kopējus minimālos 
standartus, lai precizētu prasību, ka uzņēmumiem, kas saņem finansiālu atbalstu, ir 
jāatbilst vides, sociālajiem un pārvaldības kritērijiem un nodokļu pārredzamībai, lai 
izvairītos no tā, ka atšķirīgi valstu kritēriji rada jaunas neatbilstības, un lai uzskatāmi 
parādītu, kā saņemtais publiskais atbalsts tiek izmantots, lai saskaņotu to darbību ar 
Savienības klimata un vides mērķiem un ar Parīzes nolīgumu; atgādina, ka atbalsts būtu 
jāpiešķir vienīgi Covid-19 radīto zaudējumu segšanai; mudina nodokļu oāzēs reģistrētiem 
uzņēmumiem liegt piekļuvi valsts atbalstam vai finansiālā atbalsta paketēm, ja tie 
neapņemas mainīt savu rīcību; aicina Komisiju nodrošināt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus salīdzinājumā ar trešo valstu uzņēmumiem;

9. atzinīgi vērtē Eiropas zaļo kursu kā vienu no galvenajiem pīlāriem Savienības 
ekonomikas pārveidē; prasa piešķirt pienācīgu finansējumu, lai varētu risināt problēmas, 
kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību, tostarp izmantojot Ilgtspējīgas Eiropas investīciju 
plānu; atgādina, cik svarīgi ir virzīt dalībvalstu ekonomiku uz Savienības mērķi par 
klimatneitrālu ekonomiku, Parlamenta nostāju panākt, ka izdevumu līmenis klimata 
politikas aspektu integrēšanai ir 30 % un izdevumu līmenis bioloģiskās daudzveidības 
jomā ir 10 %, un Eiropas Investīciju bankas apņemšanos no 2021. gada beigām 
pakāpeniski pārtraukt finansiālo atbalstu fosilajam kurināmajam;

10. prasa piešķirt pietiekamus resursus cīņai pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 
nodokļu apiešanu, finanšu noziegumiem un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un 
ievērot ekonomikas pārvaldības sistēmu; uzsver, ka saskaņā ar aplēsēm ikgadējie 
zaudējumi, ko rada izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešana, visās 
dalībvalstīs svārstās no 750 līdz 1000 miljardiem EUR; jo īpaši atzinīgi vērtē Komisijas 
rīcības plānu visaptverošai Savienības politikai attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanu, kas būtu jāīsteno 2020. un 2021. gadā 
un kurā ir paredzēti seši pīlāri, un viena pīlāra mērķis ir nodrošināt ES līmeņa uzraudzību; 
atzinīgi vērtē Komisijas rīcības plānu taisnīgas un vienkāršas nodokļu sistēmas izveidei, 
kas atbalsta ekonomikas atveseļošanas stratēģiju;

11. uzsver pastāvīgo nepieciešamību palielināt grāmatvedības struktūru un nodokļu iestāžu 
cilvēkresursus un finanšu resursus, tostarp, lai atbalstītu Savienības rīcību cīņā pret 
krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu; 
atzinīgi vērtē ES Nodokļu un finanšu noziegumu novērošanas centra izveidi kā 
sagatavošanas darbību un tā iekļaušanu Komisijas rīcības plānā taisnīgas un vienkāršas 
nodokļu sistēmas izveidei, kas atbalsta ekonomikas atveseļošanas stratēģiju; prasa 
nodrošināt atbilstošu finansējumu un cilvēkresursus attiecīgajām programmām un 
aģentūrām;

12. atgādina, ka jaunu pašu resursu groza ieviešana ir būtiska, lai nodrošinātu finansiālās 
vajadzības ekonomikas atveseļošanas un citu Savienības prioritāšu atbalstam, un ir 
vienīgais veids, kā nodrošināt to, ka zaļās un digitālās pārkārtošanās finansēšana 
negulstas uz iedzīvotāju un nākamo paaudžu pleciem; mudina dalībvalstis ātri vienoties 
par pašu resursu maksimālā apjoma palielināšanu un strauji pieņemt likumdošanas 
priekšlikumus, kuri izveidos jaunus pašu resursus, piemēram, daļu no ieņēmumiem no 
kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes, digitālo pakalpojumu nodokli, 
finanšu darījumu nodokli, plastmasas nodevu un oglekļa ievedkorekcijas mehānismu; 
atgādina, ka ir svarīgi panākt Eiropas suverenitāti digitālajā un rūpniecības jomā; uzsver 
nepieciešamību pēc skaidra un saistoša grafika tā ieviešanai;
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13. prasa, lai ar 2021. gada Savienības budžetu tiktu veicināta to politikas prioritāšu 
īstenošana, kas saistītas ar kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšanu, tostarp tiktu 
veicināta investīciju vide atveseļošanas laikā pēc pandēmijas;

14. prasa nodrošināt pienācīgus Eiropas Uzraudzības iestāžu (EUI) finanšu resursus un 
cilvēkresursus, ņemot vērā to jaunos uzdevumus un pilnvaras, kas izriet no Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/21751 pieņemšanas; atzīst nepieciešamību 
stimulēt lielāku pārredzamību attiecībā uz dažādu EUI uzraudzības padomju darbību, 
kas palīdzētu uzlabot pārskatatbildību un pārvaldības struktūru; uzsver, ka attīstība 
finanšu tehnoloģiju, maksājumu un nebanku finanšu starpniecības jomā var ietvert EUI 
jaunas kompetences un uzdevumus, kas būtu jāpapildina ar pietiekamiem resursiem.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 18. decembra Regula (ES) 2019/2175, ar kuru groza Regulu (ES) 
Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, 
ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) 
Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) 
Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus 
finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un Regulu (ES) 
2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju (OV L 334, 27.12.2019., 1. lpp.).
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NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai

par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējo budžetu
(COM(2020)0300 – 2020/1998(BUD))

Atzinuma sagatavotāja: Lucia Ďuriš Nicholsonová

IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Eurofound veiktā apsekojumā tika konstatēts, ka valdību un sociālo partneru 
īstenotie finansiālie pasākumi Covid-19 krīzes laikā mazināja finansiālās grūtības; tā kā 
šajā apsekojumā tika konstatēts arī tas, ka atbalstu saņēmušo respondentu vidū vērojama 
daudz augstāka uzticēšanās gan savas valsts valdībai, gan Eiropas Savienībai; tā kā 
apsekojumā tika atklāts, ka Covid-19 krīzes ekonomiskās ietekmes dēļ finansiāli 
spiedīgu situāciju izjūt vairāk mājsaimniecību, nekā tas bija pirms krīzes sākšanās; tā kā 
gandrīz puse respondentu (47 %) norāda, ka viņu mājsaimniecībām ir grūtības segt 
ikdienas izdevumus; 

B. tā kā Eurofound apsekojumā ir konstatēts, ka kopš Covid-19 krīzes sākuma par 
bezdarbniekiem kļuvuši 13 % no pašnodarbinātajiem, kuri nenodarbina citus 
darbiniekus, un 8 % no respondentiem, kuri bija nodarbināti pie darba devēja; tā kā 
lielāka iespējamība zaudēt darbu pandēmijas laikā tika konstatēta jaunākajai aptaujātajai 
grupai, t. i., respondentiem vecumā no 18 līdz 34 gadiem, kā arī respondentiem ar 
pamatizglītību vai vidējo izglītību;

C. tā kā Eurofound pētījumā ir uzsvērts, ka Covid-19 krīzes dēļ pastāv nopietns risks 
zaudēt to, kas gadu desmitu gaitā panākts attiecībā uz dzimumu līdztiesīgu iesaistīšanos 
darba tirgū, it sevišķi tad, ja turpināsies darbības ierobežojumi nozarēs, kurās strādājošo 
vidū ir izteikti liels sieviešu īpatsvars; tā kā nepieciešamību rīkoties diktē gan sociālie, 
gan ekonomiskie apsvērumi; tā kā Eurofound pētījumā ir norādīts uz to, cik svarīgi ir 
īstenot politiskos atbildes pasākumus, ar kuriem var atbalstīt dzimumu līdztiesību un 
sieviešu integrāciju darba tirgū;

D. tā kā ir gaidāms, ka Covid-19 krīze izraisīs ekonomisko un sociālo krīzi, kas nopietni 
ietekmēs darba tirgus; tā kā savulaik veikti Eurofound pētījumi liecina, ka šāda veida 
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situācijas ir iespējams risināt ar valsts un sociālo partneru pasākumiem, kas vērsti uz to, 
lai saglabātu un radītu darbvietas vai nodrošinātu ienākumu atbalstu bezdarbniekiem un 
ekonomiski neaktīviem iedzīvotājiem, atzīstot, cik svarīgi šajā ziņā ir Eiropas fondu, 
piemēram, ESF un EGF, līdzfinansēti pasākumi,

1. uzsver, ka saskaņā ar LESD 151. pantu Savienībai un dalībvalstīm, paturot prātā 
sociālās pamattiesības, piemēram, 1961. gada 18. oktobrī Turīnā parakstītajā Eiropas 
Sociālajā hartā un 1989. gada Kopienas Hartā par darba ņēmēju sociālajām 
pamattiesībām noteiktās tiesības, par saviem mērķiem būtu jāizvirza nodarbinātības 
veicināšana, dzīves un darba apstākļu uzlabošana, pienācīga sociālā aizsardzība, 
ilgstošas un kvalitatīvas nodarbinātības attīstīšana un cīņa pret atstumtību;

2. pieņem zināšanai to, ka ierosinātais 2021. gada budžeta projekts ir balstīts uz Komisijas 
2020. gada 27. maija priekšlikumu par ierosināto 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu 
shēmu (DFS); atzinīgi vērtē to, ka Eiropadome pieņēmusi nepieciešamo atveseļošanas 
plānu, taču pauž nožēlu, ka līdzekļu apmērs, kas paredzēts Eiropadomes 2020. gada 
21. jūlija priekšlikumā par DFS, ir par 25 700 miljoniem EUR mazāks nekā pārskatītajā 
Komisijas priekšlikumā; uzsver, ka rast risinājumus pašreizējos ārkārtas apstākļos nav 
iespējams ar budžetu, kas izstrādāts pēc principa “turpināt darboties kā parasti”, un 
uzsver, ka ir nepieciešama vērienīgāka reakcija, kas atbilstu Parlamenta nostājai;

3. prasa, lai Savienība ieguldītu lielāku darbu sociālās kohēzijas un sociālās konverģences 
stimulēšanā Eiropā; atgādina, ka pirms Covid-19 pandēmijas uzliesmojuma vairāk nekā 
100 miljoni Eiropas iedzīvotāju diendienā cīnījās ar nabadzību un materiālo 
nenodrošinātību un ka krīzes dēļ situācija, visticamāk, vēl vairāk pasliktināsies un to 
īpaši izjutīs neaizsargātas sociālās grupas; atzīst sociālajā jomā darbojošos Eiropas 
fondu un programmu, jo īpaši Eiropas Sociālā fonda (ESF), Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas (YEI), Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF), Nodarbinātības un 
sociālās inovācijas programmas (EaSI) un Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām (FEAD) ārkārtīgi svarīgo lomu pašreizējā 2014.–2020. gada DFS un vēl jo 
svarīgāko lomu, kāda ESF+ un EGF būs nākamajos septiņos gados; tādēļ uzstāj, ka 
ESF+ un jo īpaši FEAD ir nepieciešams pienācīgs finansējums, lai Eiropā pārvarētu 
nabadzību;

4. atgādina, ka Eiropā Covid-19 uzliesmojums ir izdzēsis tūkstošiem dzīvību un izraisījis 
vēl nepieredzētu krīzi ar katastrofālām sekām cilvēkiem, ģimenēm, darba ņēmējiem, jo 
īpaši mobilajiem darba ņēmējiem, NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā arī 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU un mikrouzņēmumiem, un tādēļ Padomei un Komisijai, uz 
to reaģējot, ir jāveic efektīvi bezprecedenta pasākumi; uzsver, ka 2021. gads būs 
Savienības budžetam kritiski nozīmīgs gads, jo tas būs gan 2021.–2027. gada DFS 
pirmais gads, gan pirmais atlabšanas gads pēc Covid-19 pandēmijas; īpaši uzsver, ka 
atlabšanu pēc Covid-19 krīzes spēs ietekmēt tikai sociāli vērsts un ilgtspējīgs budžets, 
kas neatstās novārtā nevienu grupu vai nozari;

5. uzsver, ka Savienības 2021. gada budžetā galvenokārt būtu jākoncentrējas uz to, lai 
mazinātu Covid-19 krīzes ietekmi uz darba ņēmējiem un uzņēmumiem, raugoties no 
sociālā un nodarbinātības aspekta, un lai atbalstītu dalībvalstu atgūšanos no krīzes, 
vienlaikus izvēršot Eiropas zaļo kursu un digitālo pārkārtošanos; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē to, ka 2021. gada budžetu papildinās dotācijas 211 000 miljonu EUR apmērā un 
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aizdevumi aptuveni 133 000 miljonu EUR apmērā, kas tiks nodrošināti atveseļošanas 
instrumenta “Next Generation EU” ietvaros;

6. uzsver, ka Savienībai un visām dalībvalstīm ir jāizrāda pilnīga solidaritāte ar tiem, kam 
klājas visgrūtāk, un, ieviešot īpašu atbalsta fondu, jānodrošina, lai nevienai valstij un 
teritorijai, tostarp arī aizjūras zemēm un teritorijām un attālākajiem reģioniem, nebūtu 
jācīnās pret Covid-19 pandēmiju tikai saviem spēkiem; īpaši atgādina par Eiropas 
Parlamenta 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanai1;

7. uzsver, ka atveseļošanas centieniem būtu jāveicina ilgtspējīga un ar Eiropas zaļo kursu 
saderīga izaugsme, sabiedrības izturētspēja un kvalitatīva nodarbinātība un šie centieni 
būtu jāpapildina ar spēcīgu sociālo dimensiju, pievēršoties sociālajai un ekonomiskajai 
nevienlīdzībai un krīzes vissmagāk skarto vietu un iedzīvotāju, jo īpaši Savienības un 
tās aizjūras zemju un teritoriju, kā arī neaizsargātu un nelabvēlīgā situācijā esošu grupu, 
piemēram, trūcīgu cilvēku, bezdarbnieku, gados vecāku cilvēku un jauniešu, 
invaliditātes skartu cilvēku, vientuļo vecāku, mobilo darba ņēmēju un imigrantu, 
vajadzībām, jo ir jāatbalsta un jāveicina šo cilvēku sociālā iekļaušana, kā arī integrācija 
un palikšana darba tirgū;

8. atzīst, ka lielākā daļa nozaru, kuras Covid-19 krīze skārusi vissmagāk, bija nozares, 
kurās dominē sievietes, un tautsaimniecībai būtiski nozīmīgas nozares, ka dažās no šīm 
nozarēm ir raksturīgi nestabili darba apstākļi un ka atveseļošanas periodā būtu jāpieliek 
sevišķas pūles un jāpiešķir īpaši resursi nodarbinātības apstākļu uzlabošanai un šādu 
nozaru labākai atzīšanai;

9. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 2021. gadā piešķirt 1,5 000 miljonus EUR 
Taisnīgas pārkārtošanās fondam (TPF) un uzsver, ka TPF ir jāuzņemas būtiska loma 
cilvēku vajadzību un sociālās labklājības atbalstīšanā un pienācīgu un ilgtspējīgu 
darbvietu radīšanā, darba ņēmēju pārkvalificēšanā mūsdienīga darba veikšanai, 
nodrošinot pienācīgu mūžizglītību un veicinot vienlīdzīgas darba iespējas visiem, kā arī 
sociālās infrastruktūras izveidē, lai it neviens netiktu atstāts novārtā;

10. atzinīgi vērtē pašreizējo fondu — ESF, YEI, FEAD un EaSI — gaidāmo apvienošanu 
Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) paspārnē, jo tā rezultātā vajadzētu palielināties 
sinerģijai un mazināties administratīvajam slogam; tomēr pauž nožēlu par to, ka ESF+ 
atvēlētā kopējā summa joprojām nesasniedz 2014.–2020. gada DFS līmeni; atgādina, ka 
ESF+ būs galvenais finanšu instruments Eiropas sociālās dimensijas stiprināšanai, 
īstenojot praksē Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus, un atlabšanai pēc Covid-19 
pandēmijas; noraida jebkādu ESF+ budžeta samazinājumu, jo pienācīgu finanšu resursu 
trūkums var ne tikai apdraudēt tā efektīvu īstenošanu un mērķu sasniegšanu, bet arī 
kavēt efektīvu atlabšanu; šajā sakarībā pauž bažas par Komisijas ierosināto apropriāciju 
apmēru ESF+ vajadzībām 2021. gada budžeta projektā (12 655,1 miljons EUR saistību 
apropriācijās un 15 374,8 EUR maksājumu apropriācijās) un aicina ievērojami palielināt 
šīs summas, īpaši nolūkā novērst ilgstošu bezdarbu un jauniešu un vecāka gadagājuma 
cilvēku bezdarbu, bērnu nabadzību, nabadzības un sociālās atstumtības risku un 
diskrimināciju, nodrošināt spēcīgāku sociālo dialogu, risināt ilgtermiņa strukturālās 
demogrāfiskās pārmaiņas un garantēt visiem iedzīvotājiem, it sevišķi novecojošas 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0054.



PE658.989v02-00 40/111 RR\1217280LV.docx

LV

sabiedrības kontekstā, piekļuvi tādiem vitāli nepieciešamiem un būtiskiem 
pakalpojumiem kā veselības aprūpe, sociālā aizsardzība, pārvietošanās, pienācīgs uzturs 
un pienācīgs mājoklis;

11. tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izveidot jaunu instrumentu “REACT-EU”, 
kas palielinātu kohēzijas politikai atvēlētos līdzekļus, papildinot gan pašreizējo 2014.–
2020. gada finansējumu, gan 2021.–2027. gada periodam ierosināto finansējumu; tomēr 
pauž bažas par šā instrumenta pagaidu un īstermiņa raksturu un to, ka ESF+ vien nav 
pietiekami daudz finanšu resursu atlikušajam DFS periodam; aicina Komisiju līdz 
2025. gada 31. martam iesniegt Parlamentam un Padomei novērtējuma ziņojumu par 
“REACT-EU”, ziņojumā aptverot 2020., 2021. un 2022. gada budžeta saistības un 
sniedzot informāciju par “REACT-EU” mērķu sasniegšanu, šā instrumenta resursu 
izmantošanas efektivitāti, finansēto darbību veidiem, finanšu piešķīrumu saņēmējiem un 
galasaņēmējiem, kā arī par tā nodrošināto Eiropas pievienoto vērtību, atbalstot 
ekonomikas atveseļošanu;

12. atzinīgi vērtē vairākus jaunos Komisijas priekšlikumus, kuri paredzēti pašreizējās krīzes 
vai nākotnē iespējamo krīžu sociālās ietekmes novēršanai; šajā sakarībā norāda, ka, 
reaģējot uz ārkārtas apstākļiem, ESF+ ir ieviesti pagaidu pasākumi; brīdina par 
iespējamo tematiskās koncentrācijas prasību pavājināšanas risku, kas apdraudētu ESF+ 
galvenos mērķus un ieguldījumus, kā arī ESF+ veikto ieguldījumu labu izmantošanu un 
efektivitāti, jo ārkārtas apstākļos Komisijai ir ļauts pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem 
tiktu paplašināta paša ESF+ darbības joma, kā arī samazinātas prasības ievērot 
tematisko koncentrāciju;

13. turklāt šajā sakarībā atzīst Komisijas priekšlikumu šādu pagaidu pasākumu ietvaros 
finansēt saīsināta darba laika shēmas; tomēr atgādina, ka saīsināta darba laika shēmas 
jau tiks finansētas, izmantojot nesen ieviesto un daudz apjomīgāko pagaidu instrumentu 
“SURE”, un ka Komisija ir apņēmusies drīzumā ieviest pastāvīgu instrumentu, kas 
darbosies kā Eiropas bezdarba pārapdrošināšanas shēma; šajā sakarībā uzsver, ka ESF+ 
ir maz resursu jau sākotnēji paredzēto tematisko koncentrāciju vajadzībām un šādā 
gadījumā to varētu kļūt vēl mazāk; turklāt atgādina, ka saīsināta darba laika shēmām 
vajag daudz vairāk līdzekļu; šajā sakarībā aicina Komisiju nekavējoties ieviest Eiropas 
bezdarba pārapdrošināšanas shēmu;

14. uzsver partnerības principa svarīgo nozīmi, nodrošinot sociālo partneru iesaisti visos 
Eiropas strukturālo un investīciju fondu (“ESI fondi”) finansēto projektu plānošanas, 
īstenošanas un uzraudzības posmos; uzskata, ka partnerības princips ir jāparedz arī 
2021.–2027. gada ESI fondos, kā arī citos attiecīgajos Savienības fondos, tostarp 
atveseļošanas un noturības instrumentā (RRF) un “REACT-EU”;

15. uzsver, ka gaidāmā racionalizācija būtu jāveic, pamatojoties uz faktiem un ietekmes 
novērtējumu, un tai būtu jāatbilst labāka regulējuma programmai, kā arī attiecīgajiem 
Eiropas Revīzijas palātas ieteikumiem; uzskata, ka racionalizācijai arī būtu jāpalīdz 
novērst Covid-19 krīzes izgaismotās sociālās sekas; šajā sakarībā uzsver, ka 
nodarbinātības un sociālo lietu jomā īstenoto darbību rezultātā vienmēr būtu jāpieņem 
stratēģiski pasākumi ar skaidri noteiktiem mērķiem un mērķrādītājiem un ka efektīvam 
un lietderīgam līdzekļu izlietojumam ir tikpat liela nozīme kā budžeta līdzekļu kopējam 
maksimālajam apjomam;
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16. ņemot vērā gaidāmo pieprasījuma pieaugumu, kas varētu iestāties pēc Covid-19 krīzes, 
atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, sākot ar 2021. gadu, palielināt EGF pieejamo 
ikgadējo finansējumu līdz 386 miljoniem EUR un pauž bažas, ka Padomes priekšlikums 
2021. gadā ierobežot šo finansējumu līdz 197 miljoniem EUR varētu mazināt tā 
nozīmīgo lomu palīdzības piedāvāšanā darbiniekiem, kuri zaudējuši darbu 
pārstrukturēšanas pasākumu dēļ;

17. norāda, ka Komisija ir apņēmusies mobilizēt EGF, lai reaģētu uz Covid-19 krīzes 
sociālo un ekonomisko ietekmi, un norāda, ka EGF darbības jomas paplašināšanai, 
attiecinot to arī uz pāreju uz digitālo un zaļo ekonomiku, 2021. gadā būs vajadzīgs 
pietiekams finansējums, kam jābūt lielākam par Padomes noteikto maksimālo apjomu;

18. atgādina, ka EGF neskar attiecīgo uzņēmumu pienākumus, ko tiem uzliek valsts tiesību 
akti vai darba koplīgumi, it sevišķi, ja ir runa par obligātiem pasākumiem, kas 
īstenojami darbu zaudējušo darba ņēmēju labā; prasa rūpīgi izvērtēt no EGF 
finansējamos pasākumus, lai līdzekļu izmantojums būtu efektīvs;

19. uzsver, ka, ņemot vērā pašreizējos budžeta ierobežojumus un atlabšanu pēc Covid-19 
pandēmijas, būs izšķirīgi svarīgi pēc iespējas labāk izmantot 2021. gada vispārējo 
budžetu, tostarp nākotnes prasmju veidošanas politiku, kā arī pasākumus, kuri palīdzētu 
atbalstīt pārejas procesus darba tirgū un labāku pielāgošanos demogrāfiskajām 
pārmaiņām, zaļo pārkārtošanos un digitālo pārveidi un veicināt neaizsargātu un 
nelabvēlīgākā situācijā esošu grupu integrāciju darba tirgū; atkārtoti uzsver, ka 
antropocentriskā mākslīgajā intelektā balstītu digitālo risinājumu izmantošana paver 
iespēju radīt darbvietas un integrēt minētās grupas darba tirgū, vienlaikus pilnībā 
respektējot šo cilvēku pamattiesības un darba apstākļus, tostarp arodveselības un darba 
drošības ziņā, kā arī ņemot vērā sociālās sekas;

20. prasa, lai Savienības programmas koncentrētos uz projektiem, kas veicina un uzlabo 
esošo darbvietu saglabāšanas iespējas un tādu kvalitatīvu darbvietu izveidi, kuras 
nodrošina tiesības un stabilu un reglamentētu atalgojumu un darba apstākļus, kā arī 
efektīvi un konkrēti apkaro nabadzību un sociālo atstumtību;

21. uzsver arī to, cik svarīgi ir apkarot nabadzību, tostarp bērnu nabadzību, novērst sociālo 
nevienlīdzību un risināt jauniešu bezdarba problēmu un jautājumu par jauniešu piekļuvi 
darba tirgum;

22. atsaucas uz Komisijas prognozi, ka saistībā ar atgūšanos no Covid-19 pandēmijas bērnu 
nabadzības apkarošana turpmākajos gados kļūs vēl svarīgāka; šajā sakarībā uzsver 
nostāju, ko paudis gan Parlaments, gan Komisija, proti, ka dalībvalstīm vismaz 5 % 
ESF+ līdzekļu, uz kuriem attiecas dalītās pārvaldības princips, būtu jāatvēl shēmas 
“Eiropas Garantija bērniem” pasākumiem; tādēļ — un atbilstoši Parlamenta nostājai 
attiecībā uz ESF+ — uzstāj, ka ESF+ ir jāizveido atsevišķa budžeta pozīcija “Eiropas 
Garantija bērniem”, 2021. gadam tajā paredzot 3 miljardus EUR;

23. aicina dalībvalstis un Komisiju noteikt jauniešu bezdarba apkarošanu par prioritāti, jo 
īpaši saistībā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas centieniem, pilnībā izmantot finanšu 
instrumentus, piemēram, “Garantija jauniešiem”, kā arī Eiropas programmas, piemēram, 
“Erasmus+”, un veikt īpaši pielāgotus pasākumus, lai risinātu jauniešu bezdarba 
problēmu un palielinātu jauniešu iespējas strādāt;
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24. uzsver, ka Covid-19 krīzes dēļ bez darba jau palikuši daudzi cilvēki, taču it īpaši 
jaunieši, jo viņi biežāk ir nodarbināti nestabilās darba attiecībās; šajā sakarībā atzinīgi 
vērtē Komisijas plānus stiprināt “Garantiju jauniešiem” un uzsver, ka dalībvalstīm ir 
jāturpina ieguldīt pietiekami daudz ESF+ līdzekļu jauniešu nodarbinātības atbalsta 
pasākumos un tādēļ tām vismaz 15 % no to rīcībā esošajiem ESF+ finanšu līdzekļiem, 
uz kuriem attiecas dalītās pārvaldības princips, ir jāpiešķir mērķtiecīgiem pasākumiem 
un strukturālām reformām, lai atbalstītu kvalitatīvu jauniešu nodarbinātību;

25. pauž stingru pārliecību, ka 2021. gada vispārējā budžeta plānošanā ir integrēti jāievēro 
dzimumu līdztiesības princips, lai labāk saskaņotu rīcībpolitiku un darbības sieviešu 
vienlīdzīgas līdzdalības veicināšanai darba tirgū un izveidotu visaptverošas sistēmas to 
budžeta piešķīrumu uzraudzībai un novērtēšanai, kuri paredzēti dzimumu līdztiesības 
principa nodrošināšanai;

26. uzsver — lai Savienības pilsoņiem sniegtu ekonomiski izdevīgāko risinājumu, ir svarīgi 
nodrošināt budžeta pārskatatbildību un izvirzīt prioritātes, tostarp vairāk koncentrēties 
uz iekļaujošas, pierādījumos balstītas politikas veidošanu un īpaši ņemt vērā sociālās, 
reģionālās un teritoriālās atšķirības un ienākumu nevienlīdzību;

27. uzsver aģentūru svarīgo ieguldījumu daudzo un dažādo nodarbinātības un sociālo 
jautājumu risināšanā, piemēram, pievēršoties dzīves un darba apstākļiem, mobilitātei, 
veselībai un drošībai, prasmēm utt., un datu vākšanā, it sevišķi aptauju īstenošanā; 
uzsver, ka aģentūru uzdevumi attīstās un mainās, tādēļ ir jāpiešķir tām vajadzīgie 
resursi, lai tās šos uzdevumus varētu izpildīt; tādēļ prasa rūpīgi izvērtēt aģentūrām 
uzticētos jaunos un jau esošos pienākumus un aģentūru vispārējo sniegumu, lai 
nodrošinātu tām pienācīgus un efektīvus budžeta piešķīrumus, kā arī nodrošinātu, ka to 
rīcībā ir nepieciešamais finansējums, lai būtu iespējams vākt kvalitatīvus datus, kas 
vajadzīgi šo pienākumu labākai izpildei; jo īpaši uzstāj, ka ir jānodrošina pienācīgs 
personāls un finansējums jaunajai Eiropas Darba iestādei (ELA);

28. šajā sakarībā norāda, ka ELA patlaban paredzētie resursi 2021. gadam ir mazāki, nekā 
norādīts aktualizētajā aģentūras finanšu pārskatā, kurā 2021. gadam bija paredzēti 
29 miljoni EUR, nevis 24 miljoni EUR; ņemot vērā Covid-19 krīzes izgaismotās 
problēmas saistībā ar taisnīgas darbaspēka mobilitātes nodrošināšanu, jo īpaši norīkoto 
darba ņēmēju un sezonas strādnieku gadījumā, un nepieciešamību cīnīties pret 
nedeklarētu darbu, uzskata, ka ELA budžets būtu jāpalielina vismaz līdz sākotnēji 
paredzētajai summai;

29. aicina izveidot valstu politikas veidotājiem adresētu starpvalstu forumu, kurā būtu 
iespējams apmainīties ar praksi un pieredzi attiecībā uz to, kā atbalstīt ekonomikas krīžu 
un darba tirgus krīžu skartus darba devējus un darba ņēmējus, un kurā varētu izmantot 
Eurofound Eiropas pārstrukturēšanas pārraudzības instrumentā (atbalsta instrumentos 
un juridiskajās datubāzēs) apkopoto informāciju par šādām intervencēm, pieredzi, kas 
iepriekš uzkrāta līdzīgos pasākumos (piemēram, Eurofound reģionālās rūpniecības 
politikas semināros, kas rīkoti saistībā ar izmēģinājuma projektu “Ražošanas nākotne 
Eiropā”, vai Nodarbinātības ĢD rīkotajos valstu semināros par pārstrukturēšanas 
prognozēšanu un pārvaldību (A.R.E.N.A.S.), un īstenošanā sadarbojoties dažādām ES 
iestādēm (piemēram, Nodarbinātības ĢD, Eurofound, Cedefop);
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30. atgādina par Komisijas apņemšanos Covid-19 krīzes kontekstā ātri izvērtēt Direktīvas 
par bioloģiskajiem aģentiem un, iespējams, citu darba drošības un veselības 
aizsardzības tiesību aktu pārskatīšanu, un paātrināt darbu pie jaunā EU OSH stratēģiskā 
satvara izstrādes; šajā sakarībā prasa piešķirt pienācīgus resursus Nodarbinātības 
ģenerāldirektorāta atbildīgajai nodaļai, lai izpildītu šo apņemšanos;

31. pauž bažas par Komisijas priekšlikumu apvienot vienā budžeta pozīcijā 07 20 04 06 
“Īpašas kompetences sociālās politikas jomā, ieskaitot sociālo dialogu” dažādas ar 
sociālās politikas mērķiem saistītas budžeta pozīcijas, jo īpaši pozīcijas “Informācijas 
un apmācības pasākumi darba ņēmēju organizācijām”, “Uzņēmumu pārstāvju 
informēšana, konsultēšana un līdzdalība” un “Darba attiecības un sociālais dialogs”; 
uzskata, ka atsevišķas budžeta pozīcijas, kā tas bija agrāk, garantētu nepieciešamo 
pārredzamību un resursus katrai no šīm būtiskajām jomām;

32. atkārtoti pauž, ka izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības, ja tos rūpīgi 
izstrādā, ir ļoti vērtīgi instrumenti jaunu darbību un politikas pasākumu uzsākšanai 
nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomās un ka vairākas Nodarbinātības un sociālo 
lietu komitejas idejas savulaik jau ir veiksmīgi īstenotas kā izmēģinājuma projekti vai 
sagatavošanas darbības; atgādina, ka šie instrumenti būtu mērķtiecīgi jāizmanto, lai 
veicinātu inovatīvas idejas, kas atspoguļotu pašreizējās krīzes diktētās vajadzības un 
nākotnes politiku;

33. tomēr pauž bažas par objektivitātes trūkumu Komisijas sākotnējā novērtējumā, kas 
būtiski ietekmē šo ieceru pieņemšanu Parlamentā, un uzsver, ka ir svarīgi, lai, 
novērtējot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, Komisijas pieeja būtu 
pārredzama;

34. turklāt prasa, lai pārredzama būtu arī izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību 
īstenošana un lai tā norisinātos atbilstoši pieņemtajiem mērķiem un ieteikumiem; aicina 
Komisiju efektivitātes apsvērumu labad prioritāri atbalstīt šo projektu un darbību 
īstenošanu ar Savienības aģentūru starpniecību, ja tie ietilpst to kompetences jomās;

35. uzsver, ka budžeta plānošanā ir svarīgi iekļaut aizjūras zemes un teritorijas; mudina 
Komisiju īstenot pasākumus un nodrošināt finansējumu Covid-19 krīzes ietekmes 
novēršanai aizjūras zemēs un teritorijās.
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VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS 
ATZINUMS

Budžeta komitejai

par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — visas iedaļas
(2020/1998(BUD))

Atzinuma sagatavotājs: Pascal Canfin

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka 2021. gada Savienības budžets ir pirmais daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
2021.–2027. gadam budžets; uzsver, ka 2021. gada budžetam piešķirtajām summām 
būtu jāattaisno Savienības iedzīvotāju cerības Eiropā laikposmā pēc Covid-19, veicinot 
spēcīgu ekonomikas atveseļošanu un uzlabojot sabiedrības veselību, un tās būtu 
jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumu un zaļā kursa mērķiem, un jo īpaši ar mērķi ne vēlāk kā 
līdz 2050. gadam nodrošināt klimatneitralitāti, vienlaikus atbalstot dalībvalstis, kuras ir 
cietušas visvairāk; aicina Komisiju izvērtēt Savienības 2021. gada budžetu, ņemot vērā 
šajā punktā paredzēto, un veikt atbilstošas korekcijas, ja tas nav izpildīts;

2. atzinīgi vērtē Maksātspējas atbalsta instrumentu, lai uzlabotu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus vienotajā tirgū, un noteikumu, kas paredz, ka finansiālā atbalsta saņēmēji tiks 
mudināti ieviest zaļās pārkārtošanās plānu atbilstīgi zaļā kursa mērķiem; uzskata, ka 
minētajam noteikumam vajadzētu būt obligātam un saistītam ar skaidriem un 
pārredzamiem klimata mērķiem;

3. uzskata, ka Savienībai būtu arī jāuzņemas globāla līdera loma klimata jomā, izmantojot 
savu budžeta plānošanu; uzsver, ka būtu jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka pēc 
iespējas ātrāk tiek sasniegti vispārējie klimata politikas un bioloģiskās daudzveidības 
integrēšanas mērķi; atgādina par Parlamenta nostāju, kurā pausts aicinājums vismaz 
10 % no Savienības budžeta piešķirt ar bioloģisko daudzveidību saistītajiem 
izdevumiem, un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas nostāju, 
kurā prasīts 40 % Savienības budžeta piešķirt ar klimatu saistītajiem izdevumiem; 
norāda, ka ar klimatu un bioloģisko daudzveidību saistītajiem izdevumiem būtu jāseko 
līdzi, izmantojot stingrāku, pārredzamu un visaptverošu metodiku; uzskata, ka 
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Taksonomijas regula nodrošina pienācīgu satvaru šīs metodikas atjaunināšanai;

4. uzsver — lai radītu apstākļus Eiropas ilgtermiņa izaugsmei un nodrošinātu Eiropas 
ekonomikas noturību pret turpmākiem satricinājumiem, ir jāpastiprina ieguldījumi, kas 
veicina zaļo pārkārtošanos;

5. norāda uz nepieciešamību 2021. gada Savienības budžetā nodrošināt pietiekamus 
resursus Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai;

6 jo īpaši pauž bažas par to, ka kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ieguldījums 
klimata un bioloģiskās daudzveidības izdevumos ir novērtēts par augstu, kā to uzsvērusi 
Revīzijas palāta; ņem vērā, ka Revīzijas palātas Īpašajā ziņojumā Nr. 13/2020 ir 
norādīts, ka KLP 2014.–2020. gadam nav palīdzējusi apturēt bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos; šajā sakarībā uzsver, ka ir jāizbeidz visas kaitīgās lauksaimniecības 
subsīdijas;

7. aicina Komisiju no 2021. gada ieviest ekoloģiskas budžeta plānošanas instrumentus; 
šajā sakarā uzsver to, cik svarīgi ir nodrošināt budžeta efektīvu atbilstību klimata un 
bioloģiskās daudzveidības prasībām, piemērot principu “nekaitēt” un veikt efektīvus 
korektīvos pasākumus;

8. uzsver, ka būtu jānodrošina pietiekami resursi, lai novērstu bioloģiskās daudzveidības 
zudumu un vides degradāciju, kā arī lai sasniegtu jaunās Biodaudzveidības stratēģijas 
2030. gadam mērķus; uzsver, ka ir svarīgi programmai “LIFE” piešķirt pienācīgu 
finansējumu; atgādina, ka pieeja “Viena veselība” ir būtisks noturīgas un spēcīgas 
sabiedrības veselības sistēmas priekšnoteikums, kas ir vēl jo svarīgāk, ņemot vērā 
zoonožu, piemēram, Covid-19, izplatīšanos; atgādina, ka pārmērīga antibiotiku 
lietošana dzīvniekiem un cilvēkiem ir viens no galvenajiem ES sabiedrības veselības 
apdraudējumiem;

9. prasa palielināt atbalstu programmai “Life+”, cita starpā izveidojot īpaši paredzētu 
finansējumu bioloģiskajai daudzveidībai un “Natura 2020” tīkla pārvaldībai, un 
pasākumiem, kas paredz nodrošināt taisnīgu finansējuma sadali starp dalībvalstīm; 
turklāt mudina atbalstīt ekoloģisko un augu veselības apstākļu izvērtēšanu mežos un 
mežu rehabilitācijas pasākumus, jo īpaši meža atjaunošanu ar vietējām sugām, it sevišķi 
valstīs, kurās meža ugunsgrēki ir nodarījuši vislielākos postījumus;

10. uzsver, ka Savienības civilās aizsardzības mehānismam būtu jāpiešķir pietiekams 
finansējums, lai palīdzētu risināt problēmas saistībā ar sabiedrības veselības ārkārtas 
situācijām, mežu ugunsgrēkiem, plūdiem, zemestrīcēm un citām dabas un cilvēka 
izraisītām katastrofām, kuru sekas, kā paredzams, vēl vairāk saasināsies klimata 
pārmaiņu rezultātā; uzsver, ka vajadzība pēc elastīgāka, ātrāka un koordinētāka civilās 
aizsardzības mehānisma ir viena no atziņām, kas gūta saistībā ar Covid-19 
uzliesmojumu, kurš atklāja pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības;

11. uzsver — 2021. gada Savienības budžetā būtu jāparedz pietiekami resursi ar pandēmiju 
saistītu problēmu risināšanas spēju attīstīšanai, lai nodrošinātu Eiropas iedzīvotāju 
aizsardzību un izveidotu pamatu Savienības rīcības stiprināšanai attiecībā uz 
galvenajiem veselības aspektiem, kā rezultātā tiktu izveidota Eiropas Veselības 
savienība; uzsver, ka būtu jāpiešķir pietiekami resursi, jo īpaši stratēģiskiem 
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materiāliem, piemēram, vakcīnām, ārstēšanai un medicīniskām ierīcēm, un gaidāmās 
Eiropas Zāļu stratēģijas īstenošanai, lai veicinātu pacientu un medicīnas speciālistu 
pārrobežu mobilitāti un palielinātu ieguldījumus medicīniskajos pētījumos; uzsver, ka 
programmai “ES Veselība” būtu jāpiešķir pietiekami resursi; norāda, ka jaunajā DFS 
paredzētā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) kompetenču 
stiprināšana būtu jāatspoguļo atbilstošos budžeta pasākumos no 2021. gada, turklāt būtu 
jāpalielina Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) kompetences un budžets; norāda, ka efektīvs 
kopīgais publiskais iepirkums var radīt ievērojamus ietaupījumus Savienības un tās 
dalībvalstu budžetā;

12. uzsver, ka ir ļoti svarīgi, lai Savienības budžetam tiktu piešķirti pietiekami līdzekļi un 
tas varētu attaisnot lielās cerības attiecībā uz tā lomu ilgtspējīgas atveseļošanās un 
taisnīgas pārkārtošanās uz klimatneitralitāti nodrošināšanā; uzsver pašu resursu 
attīstības iespējamo būtisko lomu šajā sakarībā; atgādina Parlamenta prasības izveidot 
jaunu pašu resursu grozu, iekļaujot nodokli plastmasas izstrādājumiem un ieņēmumus 
no ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS); uzsver, ka Savienībai ir 
ievērojami jāpaplašina savs pašu resursu grozs;

13. aicina Komisiju nodrošināt pienācīgu cilvēkresursu līmeni direktorātiem, kuru darbība 
ir nozīmīga, lai nodrošinātu pilnīgu Biodaudzveidības stratēģijas un Ilgtspēju 
sekmējošas ķimikāliju stratēģijas īstenošanu un to, lai vēlākais līdz 2050. gadam pārietu 
uz patiesu aprites un klimatneitrālu ekonomiku; pauž bažas par to, ka Vides 
ģenerāldirektorāta darbinieku skaits pēdējos gados ir ievērojami samazinājies un tā 
cilvēkresursu līmenis ir tikai 1,3 % apmērā no visiem Komisijas darbiniekiem; uzskata, 
ka pietiekams kvalificētu darbinieku skaits ir priekšnoteikums sekmīgai Savienības 
politikas īstenošanai un izpildei;

14. atzinīgi vērtē programmu “ES Veselība”, kas veicina Covid-19 krīzē konstatēto būtisko 
strukturālo vajadzību nodrošināšanu, nosakot galvenās rīcības jomas, piemēram, valstu 
veselības aprūpes sistēmu uzlabošana un zāļu un citu krīzes apstākļos būtisku produktu 
pieejamība un cenu pieņemamība;

15. atbalsta KLP, kura sniedz atbalstu vietējai mazo saimniecību agroekoloģiskai ražošanai, 
kas ievēro pārtikas ražošanas prasības un tiek īstenota saskaņā ar dabisko vidi, 
neizmantojot kaitīgus pesticīdus un ķīmiskos mēslošanas līdzekļus; prasa Savienības 
budžetā paredzēt finansējuma pozīcijas un instrumentus, kas palīdzētu izstrādāt politiku 
herbicīdu ietekmes samazināšanai līdz minimumam, jo īpaši attiecībā uz 
apputeksnētājiem, kā arī nostiprināt un veicināt aizsardzības un integrētas 
lauksaimniecības ražošanas metodes;

16. norāda — ir svarīgi nodrošināt, lai Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas kompetencē esošajām Savienības aģentūrām (ECHA, ECDC, EEA, EFSA un 
EMA) tiktu piešķirti pietiekami finanšu resursi un atbilstīgas cilvēkresursu spējas, lai tās 
varētu īstenot savas pilnvaras, veikt savus uzdevumus un optimāli reaģēt uz Covid-19 
uzliesmojuma sekām; uzsver, ka ir vajadzīga pienācīga koordinācija starp aģentūrām, 
lai palielinātu to darba efektivitāti un ļautu taisnīgi un efektīvi izmantot publiskos 
līdzekļus;

17. aicina Komisiju ātri īstenot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības un 
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uzsver, ka šie instrumenti un to rezultāti būtu jāintegrē Savienības politikas darbībās un 
programmās, lai sasniegtu to mērķi.
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RŪPNIECĪBAS, PĒTNIECĪBAS UN ENERĢĒTIKAS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai

par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējo budžetu
(2020/1998(BUD))

Atzinuma sagatavotājs: Cristian-Silviu Buşoi

IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē vienošanos, ko Eiropadome jūlijā panāca par DFS 2021.–2027. gadam 
attiecībā uz ITRE komitejas kompetencē esošajām programmām; uzsver, ka 
finansējums visām šīm programmām ir mazāks nekā Komisijas 2018. gadā sākotnēji 
ierosinātais apmērs un mazāks, nekā Eiropas Parlaments uzskata par nepieciešamu; 
pauž stingru pārliecību, ka, nepiešķirot šīm programmām pietiekamu finansējumu, 
pastāv risks, ka tās nespēs sasniegt savus politikas mērķus, un tā rezultātā Savienība 
nespēs sasniegt divus noteiktos mērķus — digitālo un zaļo pārveidi; turklāt uzsver, ka 
Savienībai būtu jānodrošina pietiekams finansējums, ja tā sagaida, ka pētniecība un 
inovācija ietekmēs tādas svarīgas problēmas kā Covid-19 vakcīnas izstrāde, veselības 
aprūpes un ekonomikas krīzes pārvarēšana, ekonomikas dekarbonizācija, enerģētikas 
pārkārtošanas paātrināšana, kļūšana par līderi jaunu un inovatīvu tehnoloģiju jomā, 
atbalsts uzņēmumiem (jo īpaši MVU) ekonomikas atveseļošanā; tādēļ atkārtoti pauž 
nodomu risināt sarunas par mērķtiecīgu Savienības pamatprogrammu finansiālo 
nostiprināšanu nākamajā DFS;

2. tādējādi uzskata, ka 2021. gada budžetā būtu jātiecas izmantot visu pieejamo rezervi un 
izmantot visus pieejamos elastības instrumentus, lai jo īpaši stiprinātu Savienības 
programmas, kas atbalsta ekoloģisku, energoefektīvu un resursu ziņā efektīvu un 
ilgtspējīgu digitālo pārveidi, cīņu pret Covid-19 pandēmijas sociālo un ekonomisko 
ietekmi, kā arī krīzes vissmagāk skarto Savienības MVU ātru atveseļošanu; uzstāj, ka ar 
2021. gada budžetu būtu ievērojami jāveicina Eiropas zaļā kursa investīciju finansēšana, 
lai izveidotu veicinošu satvaru un tādējādi sekmētu un stimulētu publiskās un privātās 
investīcijas, kas nepieciešamas pārejai uz klimatneitrālu, konkurētspējīgu un iekļaujošu 
ekonomiku;
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3. Covid-19 pandēmijas ietekme un sekas saasināja pastāvīgos trūkumus veselības aprūpes 
sistēmās un akcentēja nepieciešamību ieguldīt veselības jomas pētniecībā, lai 
nodrošinātu veselību kā sabiedrisko labumu visiem un uzlabotu iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti; ir vajadzīgas jaunas pieejas veselības aprūpei, kas vērsta uz cilvēku; tādēļ 
aicina 2021. gada budžetā paredzēt lielāku atbalstu, lai visiem nodrošinātu piekļuvi 
diagnostikai, terapeitiskiem līdzekļiem un kvalitatīviem sabiedrības veselības 
pakalpojumiem;

4. jo īpaši uzsver, ka ir vajadzīgi papildu līdzekļi programmai “Apvārsnis Eiropa”, jaunajai 
programmai “Digitālā Eiropa”, EISI Digitalizācijas sadaļai un Kosmosa programmai, lai 
atbalstītu sabiedrību un nozaru digitālo pārveidi, tostarp Savienības darba ņēmēju un 
iedzīvotāju prasmju pilnveidi un pārkvalificēšanos, kas ir būtiska Eiropas turpmākai 
labklājībai sarežģītos ģeopolitiskajos apstākļos; uzsver, ka Covid-19 pandēmija parādīja 
digitalizācijas pieaugošo nozīmi ekonomikas ikdienas darbībā, tādēļ prasa piešķirt 
pienācīgu finansējumu lielākai savienojamībai, investējot līdzekļus stratēģiskajās 
digitālajās spējās (mākslīgais intelekts, kiberdrošība, datu un mākoņdatošanas 
infrastruktūra, ātrdarbīgi tīkli) un veidojot plašu datu ekonomiku un ilgtspējīgas vērtības 
ķēdes;

5. turklāt uzskata, ka ir vajadzīgi papildu līdzekļi, lai Eiropas zaļais kurss būtu veiksmīgs 
un līdz 2050. gadam saskaņā ar Parīzes nolīgumu tiktu pienācīgi risināta klimata krīze 
un veicināta pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku un sabiedrību; norāda, ka šajā nolūkā ir 
ievērojami jāpalielina līdzekļi pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, EISI Enerģētikas 
sadaļai, Kosmosa programmai, kā arī Taisnīgas pārkārtošanās fondam;

6. uzsver, ka ir jāatbalsta Savienības konkurētspēja un rūpnieciskās spējas un šajā sakarībā 
aicina piešķirt pietiekamu finansējumu, lai atbalstītu MVU, mikrouzņēmumus un 
jaunuzņēmumus, kurus ir smagi skārusi krīze; turklāt uzsver tādu programmu kā 
Eiropas Aizsardzības fonds nozīmi Savienības stratēģiskās autonomijas atbalstīšanā;

7. aicina Komisiju iesniegt visaptverošu un detalizētu tiesību akta priekšlikumu par 
klimata un bioloģiskās daudzveidības integrēšanas mērķrādītāju izsekošanu, uzskaiti un 
iekļaušanu un prasa šo metodiku izstrādē cieši iesaistīt Eiropas Parlamentu;

8. atgādina, ka Savienības aģentūrām ir svarīga loma Eiropas Parlamenta un Padomes 
noteikto politikas mērķu sasniegšanā; tādēļ aicina nodrošināt pietiekamu finansējumu 
un personālu visām aģentūrām atbilstoši to uzdevumiem un pienākumiem; jo īpaši 
uzsver nepieciešamību būtiski pastiprināt ACER, kura daudzus gadus nav saņēmusi 
pietiekamu finansējumu un kurā trūkst darbinieku, ņemot vērā to, ka šāda situācija 
apdraud ACER darbību un spēju pildīt uzraudzības un tirgus pārredzamības uzdevumus, 
kā arī papildu uzdevumus, kuri tai uzticēti ar nesen pieņemtajiem tiesību aktiem, tostarp 
tīras enerģijas paketi; pauž nožēlu par to, ka Komisija kārtējo reizi šo problēmu nav 
novērsusi jau budžeta projektā; atgādina, ka no 2021. gada Eiropas GNSS aģentūra tiks 
pārveidota par Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūru un tai tiks uzticēts 
plašs jaunu uzdevumu klāsts; šajā sakarībā prasa pienācīgi palielināt tās budžetu;  
atgādina par 2020. gada 14. maija rezolūciju par BEREC atbalsta aģentūras budžeta 
izpildes apstiprināšanu1, kurā prasīts pienācīgi palielināt BEREC atbalsta aģentūrai 
piešķirto budžetu, kas ir būtiski, jo BEREC pašlaik izmanto ārējos resursus, un tas 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0099.
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apdraud BEREC darbības nepārtrauktību; turklāt prasa pielāgot štatu sarakstu un 
mērķtiecīgi palielināt BEREC atbalsta aģentūras budžetu.



RR\1217280LV.docx 55/111 PE658.989v02-00

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Pieņemšanas datums 1.10.2020

Galīgais balsojums +:
–:
0:

58
4
10

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo 
Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy 
Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, 
Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del 
Castillo Vera, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina 
Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart 
Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert 
Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán 
Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, 
Andrius Kubilius, Thierry Mariani, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle 
Mélin, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri 
Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, 
Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Sira Rego, Manuela Ripa, Jérôme 
Rivière, Robert Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, 
Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, 
Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, 
Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Damian Boeselager, Valérie Hayer, Tomas Tobé



PE658.989v02-00 56/111 RR\1217280LV.docx

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

58 +

EPP François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-
Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria Da Graça Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian 
Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, 
Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pernille 
Weiss

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz 
Kohut, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

RENEW Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, Valerie Hayer, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen 

GREENS Michael Bloss, Damien Boeslager, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš 
Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint

ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský

NI Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols

4 -

ID Markus Buchheit, Georg Mayer

ECR Robert Roos, Jessica Stegrud

10 0

EPP András Gyürk

ID Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, 
Isabella Tovaglieri

GUE Manuel Bompard, Marc Botenga, Sira Rego

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas



RR\1217280LV.docx 57/111 PE658.989v02-00

LV

3.9.2020

IEKŠĒJĀ TIRGUS UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai

par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas
(2020/1998(BUD))

Atzinuma sagatavotājs: Leszek Miller

IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka nolūkā atbalstīt vienotā tirgus efektīvu darbību Komisija ir 
ierosinājusi jaunu īpašu programmu, kas apvieno sešas iepriekšējās programmas, kā arī 
daudzus dažādu politikas jomu pasākumus; uzskata, ka minētā jaunā programma palīdzēs 
uzlabot iekšējā tirgus darbību un MVU konkurētspēju, lai radītu Eiropas izaugsmi 
globalizētajā tirgū; tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis saglabāt pietiekamu finansējumu 
programmai, jo īpaši saistībā ar atveseļošanas plānu un zaļo un digitālo pārkārtošanos;

2. norāda, ka IMCO komitejas kompetence budžeta procedūrā ir saistīta ar pirmo izdevumu 
kategoriju “Vienotais tirgus, inovācija un digitalizācija”, tostarp budžeta kopām 03 02 
“Vienotā tirgus programma”, 03 03 “ES Krāpšanas apkarošanas programma” un 03 05 
“Sadarbība muitas jomā”;

3. norāda, ka Covid-19 krīze ir smagi skārusi gandrīz visas Eiropas ekonomikas nozares; 
uzsver, ka sekmīgai atveseļošanai ir nepieciešams, lai dalībvalstis ievērotu iekšējā tirgus 
noteikumus; uzsver, ka patērētāji atgūs uzticību vienotajam tirgum, ja tiks nodrošināta 
viņu tiesību ievērošana; uzsver nepieciešamību atbalstīt uzņēmumus, jo īpaši MVU, 
attiecībā uz to īstenoto zaļās un digitālās pārkārtošanās procesu, kā arī to piekļuvi 
vienotajam tirgum; uzskata, ka pirmajā izdevumu kategorijā piešķirtās apropriācijas būtu 
jāpalielina, lai tās kļūtu par spēcīgu centru ilgtspējībai, inovācijai, stratēģiskajai 
infrastruktūrai un digitālajai pārveidei paredzētajam finansējumam, padarot vienoto tirgu 
spēcīgāku un noturīgāku, cita starpā ieguldot energoefektīvā ekonomikā; uzsver, ka ir 
īpaši nepieciešams radīt sinerģiju starp Vienotā tirgus programmu un Next Generation 
EU atveseļošanas fondu, lai mobilizētu nepieciešamos ieguldījumus;

4. norāda, ka Covid-19 krīze ir apliecinājusi Savienības vienotā tirgus atkarību no 
globālajām piegādes ķēdēm un ražotājiem, kā arī to, kādu apdraudējumu var radīt 
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nepietiekama produktu drošība; tādēļ uzsver, cik svarīga ir spēcīga patērētāju politika, 
kas nodrošina patērētājiem aizsardzību un paredzamību gan bezsaistē, gan tiešsaistē, kā 
arī uzticēšanos uzņēmumiem, lai tie varētu piedāvāt savas preces un pakalpojumus visā 
iekšējā tirgū, un kas nodrošina tirgus uzraudzību un atbilstību ES tiesību aktiem; uzsver, 
ka ir svarīgi vēl vairāk padziļināt vienoto tirgu, efektīvi likvidējot šķēršļus preču un 
pakalpojumu brīvai apritei; šajā sakarībā norāda, ka 2021. gads būs pirmais Vienotā tirgus 
programmas piemērošanas gads, un aicina būtiski palielināt MVU mērķiem paredzēto 
līdzekļu apjomu un izveidot atsevišķu un pastiprinātu budžeta pozīciju tirgus uzraudzībai; 
uzsver arī to, ka vienotā tirgus pabeigšanai arī turpmāk vajadzētu būt vienai no 
galvenajām budžeta prioritātēm, un atzīst programmas “Digitālā Eiropa” nozīmīgumu, lai 
veidotu un atbalstītu Eiropas sabiedrības un ekonomikas digitālo pārveidi, kam būs 
izšķiroša nozīme digitālā vienotā tirgus attīstībā, vienlaikus garantējot Eiropas patērētāju 
drošību;

5. norāda, ka pārrobežu infrastruktūra ir vienotā tirgus pamats, kas palīdz nodrošināt preču 
un pakalpojumu brīvu apriti un uzņēmumu un iedzīvotāju brīvu pārvietošanos pāri 
robežām; tādēļ atzinīgi vērtē pārveidoto EISI finansējumu, lai veiktu ieguldījumus un 
turpinātu attīstīt Eiropas mēroga transporta, digitālo un enerģētikas tīklu infrastruktūras; 
turklāt uzsver to, ka e-pārvaldes programmas, kuru mērķis ir modernizēt publisko 
pārvaldi un pievērsties sabiedrisko pakalpojumu digitalizācijai, sniedz pievienoto vērtību 
visiem vienotajā tirgū iesaistītajiem, jo īpaši iedzīvotājiem un uzņēmumiem, tādēļ prasa 
piešķirt papildu resursus, lai pilnībā īstenotu vienoto digitālo vārteju, kuras ieviešana 
daudzās dalībvalstīs var aizkavēties;

6. atbalsta Komisijas pieeju, lai uzlabotu un pilnveidotu jauno finansiālā atbalsta 
instrumentu muitas kontroles iekārtām un programmu “Muita”; tomēr norāda, ka 
Komisija un dalībvalstis jau tagad atpaliek no plānotā Savienības Muitas kodeksa 
īstenošanas grafika, un pauž nožēlu par finanšu un cilvēkresursu trūkumu dalībvalstīs; 
uzsver, ka ir svarīgi pienācīgi finansēt novatoriskus risinājumus un modernu aprīkojumu 
muitas operācijās, lai nodrošinātu lielāku efektivitāti ES uzņēmumiem un pilnveidotu 
patērētāju tiesību aizsardzību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē apropriāciju palielinājumu 
03 05 01. budžeta pozīcijā, kas varētu radīt stimulu samazināt kavēšanos saistībā ar 
muitas programmas īstenošanu;

7. uzsver, ka visu ES finansēto investīciju pamatā vajadzētu būt Eiropas pievienotās vērtības 
principam; norāda, ka ES finansējumam vajadzētu būt saistītam ar izmērāmiem 
rezultātiem, nevis vienkāršiem rezultātu rādītājiem, kas nodrošinās iespēju veikt 
salīdzinājumu un klasificēt dažādas ES programmas atkarībā no to efektivitātes;

8. atgādina, ka efektīva līdzekļu izlietošana un pienācīga izvērtēšana varētu radīt 
ietaupījumus, ar kuriem varētu finansēt turpmākas darbības;

9. uzsver — ir svarīgi, lai pilnībā tiktu ievēroti Eiropas Revīzijas palātas ieteikumi nolūkā 
uzlabot budžeta efektivitāti un palielināt ieguldīto līdzekļu atdevi Eiropas iedzīvotājiem; 
uzsver, ka budžetam vajadzētu būt pārredzamam un saprotamam ES pilsoņiem un 
balstītam uz sniegumu, lai palielinātu publisko iestāžu efektivitāti un produktivitāti;

10. prasa Komisijai atbalstīt priekšlikumus izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas 
darbībām, kas ietilpst IMCO komitejas atbildības jomā.
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TRANSPORTA UN TŪRISMA KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai

par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2020/1998(BUD))

Atzinuma sagatavotājs: Marian-Jean Marinescu

IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

 
A. tā kā Savienības transporta nozare ir svarīga Savienības ekonomiskajai, sociālajai 

un vides attīstībai un ilgtspējai un visu Savienības reģionu teritoriālās 
piekļūstamības un savienojamības nodrošināšanai, īpaši attiecībā uz perifērajiem, 
lauku, salu un tālākajiem reģioniem;

B. tā kā transportam būs izšķirīga nozīme, lai līdz 2050. gadam panāktu 
klimatneitralitāti, un jebkādam nozīmīgam transporta nozares devumam šā mērķa 
sasniegšanā būs vajadzīgi milzīgi publiskie un privātie finanšu ieguldījumi 
konkrētās nozarēs ES un valstu līmenī, lai paātrinātu pāreju uz ilgtspējīgu, drošu, 
viedu, sadarbspējīgu un multimodālu mobilitāti;

C. tā kā transporta un tūrisma nozare ir starp tām, ko vissmagāk skāra nesenā Covid-
19 krīze; tā kā transports ir apliecinājis savu būtisko lomu visu nepieciešamo preču, 
arī medicīniskā un sanitārā aprīkojuma piegādē Savienības iedzīvotājiem krīzes 
laikā; tā kā transporta un tūrisma nozares atveseļošana ir svarīga ES iekšējā tirgus 
pienācīgai darbībai, kā arī ES savienojamībai un konkurētspējai, tostarp attālos un 
mazapdzīvotos apgabalos;

D. tā kā tiek lēsts, ka transporta nozare 2020. gadā pieredzēs vienu no lielākajiem 
zaudējumiem reālās bruto pievienotās vērtības izteiksmē (ap 20 %), un daži 
transporta veidi ir sevišķi apdraudēti, piemēram, aviācija, kas saskaņā ar aplēsēm 
visā 2020. gadā zaudēs 60 % pasažieru; tā kā tiek lēsts, ka tūrisma ekosistēmai būs 
lielākie pašu kapitāla zaudējumi 2020. gadā (ap 171 miljardu EUR jeb 26,4 % no 
kopējiem ekosistēmas zaudējumiem) un 22 % no ieguldījumu vajadzībām attiecas 
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uz šo nozari;

E. tā kā ir svarīgi nodrošināt, lai Eiropas iedzīvotāji neciestu no pārvadājumu maksas 
palielināšanās saistībā ar Covid-19 krīzi,

1. ar zināmām bažām norāda, ka Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumenta (Next 
Generation EU) saistību apropriācijas kā piešķirtie ieņēmumi 2021. gada budžetā 
sasniedz 211 miljardus EUR; tas atbilst 126 % no kārtējām Savienības budžeta 
saistību apropriācijām, kam nepiemēro tāda paša līmeņa parlamentāro uzraudzību; 

2. pauž dziļu nožēlu par to, ka ir ļoti nozīmīgi samazināta Next Generation EU iemaksa 
programmā InvestEU — no 30,3 miljardiem EUR uz 5,6 miljardiem EUR nākamajā 
DFS, kā to jūlijā paredzēja Eiropadome; attiecīgi Padomes priekšlikums par 
551 miljonu EUR palielināt programmas InvestEU 2021. gada budžetu šajā budžeta 
pozīcijā ne tuvu nekompensē gaidītā Next Generation EU 9,645 miljardu EUR 
ieguldījuma programmā InvestEU 2021. gadā ievērojamo samazinājumu, un tāpēc 
ar to nepārprotami nepietiek; uzstāj uz jaunā Eiropas stratēģisko investīciju politikas 
loga iekļaušanu programmā InvestEU, kas ietver svarīgas investīciju iespējas 
attiecībā uz ilgtspējīgu un drošu transporta infrastruktūru, mobilitātes risinājumiem 
un aprīkojumu un inovatīvu tehnoloģiju izvēršanu, tādējādi veicinot lielāku 
ekonomisko, teritoriālo un sociālo kohēziju un maksimāli palielinot ES finansiālā 
atbalsta ietekmi un pievienoto vērtību; atkārtoti norāda, ka programmai InvestEU 
vajadzētu būt galvenajam faktoram tādu darbību atbalstīšanā, ar kurām tiek veicināts 
inovatīvs, digitalizēts un ilgtspējīgs tūrisms;

3. [02 03 01] atkārtoti uzsver, ka Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam 
(EISI) ir izšķirīga nozīme tāda augstas veiktspējas Eiropas komunikāciju tīkla (TEN-
T) izveides sekmēšanā, kas ir ilgtspējīgs, drošs, multimodāls, sadarbspējīgs un 
savstarpēji savienots transporta, enerģētikas un digitālo pakalpojumu infrastruktūras 
jomā, kā arī Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanā, veicinot viedu un ilgtspējīgu 
mobilitāti, tostarp palielinot dzelzceļa un iekšzemes ūdensceļu kravas pārvadājumu 
apjomu; uzskata par nepieņemamiem EISI enerģētikas un digitalizācijas sadaļām 
paredzēto saistību krasos samazinājumus un vispārējo EISI budžeta samazinājumu 
salīdzinājumā ar Eiropas Parlamenta sākotnējo priekšlikumu; 

uzskata par jo īpaši nepieņemamu to, ka pēc Eiropadomes jūlija sanāksmes EISI 
transporta sadaļai 2021.–2027. gadā paredzēto saistību apropriāciju apjoms tagad 
būs pat mazāks nekā DFS 2014.–2020. gadam un Padomes nostāja paredz 
samazinājumu par 227,3 miljoniem EUR salīdzinājumā ar 2021. gada budžeta 
projektu, ar ko nepavisam nepietiktu, ņemot vērā nozares vajadzības; tāpēc prasa 
nodrošināt EISI budžeta atbilstību Eiropas Parlamenta nostājai par DFS1; atgādina, 
ka EISI izdevumu īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošanā būtu jāņem 
vērā uz rezultātiem orientēta pieeja un jātiecas panākt ES pievienoto vērtību, cita 
starpā ar sinerģiju starp tādām nozarēm kā transports, enerģētika, tūrisms un 
digitalizācija;

1 17,746 miljardi EUR 2021.–2027. gadam 2018. gada cenās (vidēji 2,542 miljardi euro 
gadā).
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4. [02 03 01] pauž dziļu nožēlu par Padomes secinājumiem, par kuriem dalībvalstis 
vienojās 2020. gada 21. jūlijā, jau tagad paredzot 1384 miljonus EUR no EISI 
kopējā finansējuma piešķirt, lai pabeigtu trūkstošos pārrobežu dzelzceļa 
savienojumus starp kohēzijas valstīm; atgādina, ka EISI finansējums tiek piešķirts, 
pamatojoties uz ES 27 valstīm paredzēto projektu konkurētspēju, un nav domāts 
tikai kohēzijas valstīm, tāpēc nav iespējams priekšlaicīgi piešķirt līdzekļus 
konkrētam projektam, kas attiecas uz ierobežotu skaitu dalībvalstu; aicina 
Parlamentu apstiprināt savu nostāju, visu EISI summu piešķirot ES 27 valstīm;

5. [02 10 01] norāda, ka ir nedaudz palielināts Eiropas Savienības Aviācijas drošības 
aģentūras (EASA) 2021. gada budžets, bet pauž nožēlu par to, ka Padomes nostājā 
paredzētais piešķīrums ir mazāks nekā budžeta projekta priekšlikumā; atkārtoti 
norāda, ka EASA ir klasificēta kā Eiropas stratēģisko investīciju aģentūra, kurai 
2018. gadā tika uzticēti jauni pamatuzdevumi; atgādina par EASA stabilo sniegumu 
un resursu ieguldījumu zaļā kursa kontekstā (piemēram, EASA ekomarķējuma 
programma) un 2020. gada sanitārās krīzes pārvaldībā, ciešā sadarbībā ar Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) sagatavojot Aviācijas veselības 
drošības protokolu, lai Eiropas Savienībā un visā pasaulē varētu atjaunot drošu gaisa 
satiksmi; 

atgādina par EASA centieniem, proti, tās darbībām ES aviācijas nozares zaļajā 
atveseļošanā, tostarp aviokompāniju flotu atjaunošanā ar gaisa kuģiem, kas atbilst 
visaugstākajām vides sertifikācijas prasībām; atgādina arī par gaisa transporta un tā 
infrastruktūras (piemēram, lidostu) nozīmi savstarpējas izmantojamības ar citiem 
pārvadājumu veidiem nodrošināšanā, jo īpaši attiecībā uz dzelzceļu, un tā pievienoto 
vērtību savienojamības ziņā — tālsatiksmes savienojumiem un pakalpojumiem, ko 
saņem perifērie reģioni, teritorijas un salas; tāpēc prasa par 16,45 % palielināt 
aģentūras 2021. gada budžetu salīdzinājumā ar 2020. gadu un apstiprināt turpmākus 
palielinājumus nākamajā DFS spēcīgas EASA nodrošināšanai, lai cita starpā 
pakāpeniski virzītu uz priekšu Eiropas vienotās gaisa telpas iniciatīvu;

6. [02 10 02] ar gandarījumu norāda, ka ir būtiski palielināts Eiropas Jūras drošības 
aģentūras (EMSA) budžets 2021. gadam; prasa, lai nākamajā DFS tiktu apstiprināti 
turpmāki palielinājumi EMSA stiprināšanas nolūkā;

7. [02 10 03] pauž nožēlu par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras (ERA) 
2021. gada budžeta samazinājumu; šai aģentūrai ir izšķirīga nozīme, lai panāktu 
ilglaicīgu pārkārtošanos no autotransporta uz dzelzceļa pārvadājumiem un virzītos 
uz priekšu vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidē; norāda, ka šāds samazinājums 
ir īpaši neveiksmīgs, jo 2021. gads būs Eiropas Dzelzceļa gads; tāpēc prasa, lai ERA 
budžets tiktu saglabāts vismaz 2020. gada — proti, 27,44 miljonu EUR — apmērā 
un lai budžeta projektā plānotais procentuālais palielinājums nākamajiem gadiem 
tiktu piemērots, pārsniedzot minēto limitu; atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir 
izsludinājusi piedāvājumu konkursu izmēģinājuma projektam par pārrobežu nakts 
vilcienu atjaunošanu; mudina Komisiju vēl vairāk veicināt ērtu Eiropas nakts 
vilcienu atdzimšanu, kas būtu iespējama un ilgtspējīga alternatīva īsiem lidojumiem 
un gariem braucieniem ar automašīnu;
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8. [05 05 03] pauž nožēlu par to, ka krasi samazināts Kohēzijas fonda ieguldījums EISI 
transporta sadaļā (par 18,9 % mazāk saistību apropriācijām); prasa atjaunot šo 
ieguldījumu 2020. gada apmērā, lai ņemtu vērā Savienības transporta politikas un 
investīciju izšķirīgo lomu Savienības teritoriālās, sociālās un ekonomiskās kohēzijas 
veicināšanā un stiprināšanā; uzskata, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
un Kohēzijas fonda finansētos transporta projektos prioritāte jāpiešķir TEN-T 
pamattīklu un visaptverošo tīklu attīstīšanai un pabeigšanai;

9. [09 03 01] uzsver, cik svarīgas ir nepieciešamās investīcijas transporta nozarē 
Taisnīgas pārkārtošanās fonda satvarā, lai nodrošinātu taisnīgu, iekļaujošu un 
sociāli pieņemamu pārkārtošanos uz klimatneitralitāti, nevienu neatstājot iepakaļ; 
uzsver, ka ir jāatbalsta transporta nozares darba ņēmēju un meklētāju prasmju 
pilnveide un pārkvalifikācija, produktīvas un ilgtspējīgas investīcijas MVU un 
investīcijas viedā un ilgtspējīgā mobilitātē, kā arī videi nekaitīgā transporta 
infrastruktūrā; tomēr pauž dziļu nožēlu par ierosinātajiem Taisnīgas pārkārtošanās 
fondam paredzēto līdzekļu samazinājumiem DFS un Next Generation EU satvarā, 
kurus nesen pieņēma Padome un kuri varētu ietekmēt 2021. gada budžetu;

10. [13 04 01] pauž dziļu nožēlu par to, ka jaunajā Komisijas priekšlikumā par DFS 
paredzēts par 75 % samazināt militārajai mobilitātei paredzētās saistību 
apropriācijas transporta pīlāra satvarā, kura mērķis ir pielāgot TEN-T tīklu daļas 
divējādam transporta infrastruktūras izmantojumam nolūkā uzlabot gan civilo, gan 
militāro mobilitāti; samazinājums nozīmē, ka šis jaunais Savienības politikas mērķis 
faktiski aprobežosies ar simboliskām darbībām; prasa atjaunot sākotnējo apmēru un 
atbilstoši noteikt 2021. gada saistību apmēru;

11. [jauna] pauž nožēlu par Komisijas nevēlēšanos izveidot īpašu piešķīrumu un īpašu 
programmu ilgtspējīgam tūrismam Eiropas līmenī, kas ietvertu budžeta piešķīrumu 
300 miljonu EUR apmērā, kā to atkārtoti un regulāri pieprasījis Eiropas Parlaments; 
atkārtoti norāda, ka ir jāizveido jauna budžeta pozīcija, lai ņemtu vērā nozari, kam 
ir spēcīgas saiknes ar transportu, ko smagi skārusi Covid-19 krīze un kas ir ļoti 
svarīga ES ekonomikai, konkurētspējai, nodarbinātībai un sociālajai attīstībai;

12. atkārtoti uzsver to, cik svarīga būtu vienkāršāka un efektīvāka pašu resursu sistēma, 
kas spētu būtiski samazināt uz NKI balstīto iemaksu daļu un garantēt pienācīgu un 
uz rezultātiem orientētu finansējumu Savienības izdevumiem;

13. atkārtoti uzsver svarīgo lomu, kas Eiropas partnerībām varētu būt transporta nozares 
snieguma un drošības uzlabošanā un transporta emisiju samazināšanas veicināšanā, 
pamatojoties uz tehnoloģisko progresu un noteikumiem; norāda, ka ES finansēšanas 
programmām, piemēram, pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, varētu būt svarīga 
loma partnerību ar ES valstīm, privāto sektoru, fondiem un citām ieinteresētajām 
personām veicināšanā; prasa, lai šādas iniciatīvas — piemēram, Eiropas partnerības 
izveide jūrlietu nozarē — saņemtu pienācīgu finansējumu nolūkā sekmēt minēto 
mērķu sasniegšanu; tomēr pauž dziļu nožēlu par ierosinātajiem DFS un Next 
Generation EU samazinājumiem attiecībā uz pētniecības programmu “Apvārsnis 
Eiropa”, kurus nesen pieņēmusi Padome un kuri varētu ietekmēt 2021. gada 
budžetu;
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14. atgādina, ka publiskās investīcijas infrastruktūrā ir īpaši pakļautas krāpšanas 
riskam; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pārredzamus un konkurētspējīgus 
līgumtiesību piešķiršanas procesus attiecībā uz ES finansētiem liela mēroga 
transporta infrastruktūras projektiem; 

15. uzsver, ka zema transporta kvalitāte veicina nopietnu investīciju nepietiekamību, 
reģionālas atšķirības un iekļaušanas nepilnības, kas negatīvi ietekmē 
uzņēmējdarbības vidi un apdraud kohēzijas centienus; tāpēc uzstāj, ka investīcijas 
ir īpaši vajadzīgas apgabalos, kur transporta infrastruktūra ir apšaubāmā stāvoklī; 
uzsver, ka nepietiekamas infrastruktūras attīstības pamatā bieži ir vājas vietējās 
institucionālās spējas un ka tāpēc līdz ar investīcijām ES būtu jānodrošina būtiska 
tehniskā palīdzība un uzraudzība;

16. ar bažām norāda, ka trūkst resursu, lai sekmētu centienus pilnībā izveidot 
visaptverošo tīklu, kam ir būtiska sociālekonomiskā vērtība, jo īpaši perifērajos 
apgabalos, kur mobilitātes uzlabošana bieži ir viens no galvenajiem faktoriem 
iedzīvotāju skaita samazināšanās un ekonomiskā panīkuma novēršanā;

17. uzsver, ka ir jāracionalizē transporta un tūrisma nozares stiprināšanai un 
attīstīšanai piešķirto līdzekļu izmantošana, kā arī jāveicina pamatīga birokrātijas 
samazināšana, lai samazinātu joprojām nepabeigtā Eiropas infrastruktūras tīkla 
īstenošanas laiku un izmaksas.
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REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai

par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējo budžetu — III iedaļa
(2020/1998(BUD))

Atzinuma sagatavotāja: Andżelika Anna Możdżanowska

IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. prasa 2021. gadā paredzēt stingru un vērienīgu Savienības budžetu, lai mazinātu Covid-
19 krīzes sociālekonomisko ietekmi un atbalstītu Savienības atveseļošanos, uzlabotu 
ekonomisko, sociālo un reģionālo konverģenci, kohēziju un noturību, atbalstītu taisnīgu, 
iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi un paātrinātu tādu Savienības pamatprioritāšu un 
pamatmērķu īstenošanu kā sociālā, ekonomiskā un teritoriālā kohēzija un reģionālā 
attīstība, klimatrīcība, Eiropas zaļais kurss, Parīzes nolīgums, princips “nenodari būtisku 
kaitējumu”, taisnīga pārkārtošanās uz oglekļa emisiju ziņā neitrālu ekonomiku līdz 
2050. gadam, ilgtspējīgas attīstības mērķi, Eiropas sociālo tiesību pīlārs, digitālā 
pārveide, inovācija un migrācijas pārvaldība, pamatojoties uz solidaritāti, sadarbību un 
dalītu atbildību; uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir radījusi daudzas jaunas un negaidītas 
sociālekonomiskās problēmas, uz kurām Savienībai un tās dalībvalstīm ir apņēmīgi 
jāreaģē, piedāvājot taisnīgus un efektīvus risinājumus gan Savienības, gan dalībvalstu 
līmenī;

2. atkārtoti pauž savu nostāju attiecībā uz to, ka 2021. gada budžetā saistību apropriācijām 
ir vajadzīgs 192,1 miljards EUR pašreizējās cenās, un prasa papildus šai summai 
paredzēt ievērojamas papildu apropriācijas, lai reaģētu uz Covid-19 krīzes 
sociālekonomisko ietekmi; šajā sakarībā pauž nožēlu par to, ka Komisijai, izstrādājot 
2021. gada budžeta projekta priekšlikumu, ir trūcis vērienīguma un izlēmības, un tas 
nozīmē, ka salīdzinājumā ar 2020. gada budžetu saistību apropriāciju apmērs ir 
samazinājies par 9,8 % un budžetā ir ievērojami samazināti līdzekļi Savienības 
pamatpolitikas virzieniem un programmām, piemēram, kohēzijai, reģionālajai attīstībai, 
lauksaimniecībai, MVU atbalstam, veselībai, pētniecībai un inovācijai; uzsver, ka 
papildu piešķīrumi instrumentam Next Generation EU šos samazinājumus neatsver, un 
prasa 2021. gada budžetā ievērojami palielināt līdzekļus iepriekš minētajiem politikas 
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virzieniem un programmām;

3. atgādina, ka kohēzija ir Savienības un dalībvalstu dalītā kompetencē un ka tai kā 
galvenajai un efektīvai publisko ieguldījumu politikai būs liela nozīme ekonomiskās un 
sociālās ietekmes mazināšanā, kā arī izšķiroša nozīme, atgūstoties no Covid-19 
pandēmijas sekām; uzsver, ka kohēzija ir fundamentāla un visatzītākā politika, kas ir 
izveidojusi Savienību tādu, kāda tā ir tagad, pamatojoties uz solidaritāti, un tās mērķis ir 
samazināt atlikušās ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības starp dalībvalstīm, 
kā arī stiprināt ekonomisko, teritoriālo un sociālo noturību Savienībā un reģionos, lai 
panāktu harmoniskāku attīstību, kas palīdzēs Savienībai saglabāt konkurētspēju 
pasaules mērogā, un uzsver, ka šo mērķu sasniegšana ir iespējama tikai ar pienācīgu 
finansējumu; šajā sakarībā uzsver, ka programmas, kuras tiek pārvaldītas Eiropas 
strukturālo un investīciju fondu (ESI fondu) ietvaros, atbalsta un ievērojami veicina 
ilgtspējīgus risinājumus ar mērķi panākt taisnīgu un iekļaujošu ekonomikas izaugsmi, 
Eiropas zaļo kursu, ieguldījumus un konkurētspēju, kā arī kvalitatīvus, drošus un 
aizsargātus darba un dzīves apstākļus iedzīvotājiem, tostarp vienlīdzīgas iespējas, 
sociālo taisnīgumu un nediskrimināciju; uzsver ESI fondu būtisko nozīmi, lai panāktu 
inovatīvu un viedu ekonomikas pārveidi un zaļu pārkārtošanos uz energoefektīvu, 
resursefektīvu un klimatneitrālu Savienību; uzsver — lai maksimāli palielinātu ESI 
fondu ietekmi, ir svarīgi, lai dalībvalstu iestādes visos līmeņos cieši sadarbotos savā 
starpā un partnerībā ar darba devējiem, arodbiedrībām, akadēmiskajām aprindām, 
nevalstiskajām organizācijām un citām ieinteresētajām personām;

4. norāda, ka 2021. gada budžets ir pirmais 2021.–2027. gada plānošanas perioda budžets 
un ka tam būtu jāatspoguļo pārskatītās un pārorientētās daudzgadu finanšu shēmas 
(DFS) principi un prioritātes un efektīvi jāveicina Covid-19 pandēmijas sociālās un 
ekonomiskās ietekmes un ietekmes uz veselību mazināšana taisnīgā, iekļaujošā, 
ilgtspējīgā un noturīgā veidā, vienlaikus izsverot budžeta noteikumus un principus, kas 
nodrošinās reģionu konkrētajām vajadzībām pielāgotu reālistisku un tūlītēju izpildi; šajā 
sakarībā atgādina, ka nepieciešamais regulējums un turpmākie dokumenti ir jāpieņem 
pēc iespējas drīzāk;

5. uzsver, ka ir vajadzīgi pastiprināti un mērķtiecīgi ārkārtas pasākumi, lai ātri un efektīvi 
atbalstītu iedzīvotājus, darba ņēmējus, pašnodarbinātos un nozares, ko pandēmija 
skārusi vissmagāk, tādējādi novēršot vēl lielāku atšķirību rašanos starp dalībvalstīm un 
reģioniem; prasa ievērojami palielināt resursus cīņai pret sociālo un dzimumu 
nevienlīdzību, nabadzību un bezdarbu, īpašu uzmanību pievēršot jauniešiem un 
neaizsargātām grupām;

6. atzīst, ka Eiropadomes vienošanās par Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu 
(Next Generation EU) ir svarīgs pirmais solis virzībā uz Savienības taisnīgu, iekļaujošu, 
ilgtspējīgu un noturīgu atveseļošanos; tomēr pauž nožēlu par to, ka galīgajā nolīgumā ir 
ievērojami samazināts Next Generation EU dotāciju komponents, kas nopietni izjauc 
līdzsvaru starp dotācijām un aizdevumiem un kā rezultātā ir ievērojami samazināti 
papildu piešķīrumi programmai “Apvārsnis Eiropa”, InvestEU, lauku attīstībai 
(ELFLA), REACT-EU un Taisnīgas pārkārtošanās fondam (TPF), atsaukti papildu 
piešķīrumi programmai EU4Health, Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instrumentam (NDICI) un humānajai palīdzībai, kā arī pilnībā 
atcelts Maksātspējas atbalsta instruments; uzsver, ka šie samazinājumi nopietni 
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apdraudēs ekonomikas atveseļošanas centienus;

7. uzsver, ka 2021. gada budžetā ir jānodrošina pietiekams maksājumu apropriāciju 
apmērs, ņemot vērā neizpildīto saistību apjomu 2020. gada beigās, lai izvairītos no tādu 
neapmaksātu pieprasījumu uzkrāšanās, kas saistīti ar DFS 2014.–2020. gadam, un 
finansētu ar Covid-19 pandēmiju saistīto izdevumu agrāku īstenošanu; norāda, ka 
saistībā ar 2014.–2020. gada plānošanas perioda īstenošanas aizkavēšanos lielākā daļa 
attiecīgo maksājumu tiks veikta 2021.–2022. gadā; uzsver dalībvalstu prognožu 
precizitātes uzlabošanos, kas pilnībā jāņem vērā 2021. gada budžetā; tādēļ uzsver, ka ir 
vajadzīgs uzticams maksājumu plāns visai DFS 2021.–2027. gadam, paredzot 
pietiekamus maksājumus tās pirmajos gados ar iespēju pārnest neizlietotos maksājumus 
uz nākamajiem gadiem, izmantojot īpašus instrumentus, kas netiek ierēķināti DFS 
maksājumu maksimālajā apjomā;

8. atkārtoti norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi pārskatīt Savienības pašu resursu sistēmu un, 
sākot ar 2021. gada 1. janvāri, saskaņā ar juridiski saistošu grafiku ieviest jaunu pašu 
resursu grozu, lai apmierinātu pieaugošās finansiālās vajadzības, kas saistītas ar 
ekonomikas atveseļošanas atbalstu un citu Savienības prioritāšu un mērķu sasniegšanu; 
mudina dalībvalstis ātri vienoties par pašu resursu maksimālo apjomu palielināšanu un 
ātri pieņemt tiesību aktu priekšlikumus, ar kuriem tiks ieviesti jauni pašu resursi;

9. atzinīgi vērtē 2020. gada martā un aprīlī notikušo kohēzijas politikas elastības 
palielināšanu un programmu vienkāršošanu (lielāku līdzfinansējumu, ES līdzekļu 
izmantošanu krīzes novēršanai), un uzskata, ka tas būtu jāsaglabā arī DFS 2021.–
2027. gadam kā mehānisms, kas aizsargās Savienības ekonomiku nestabilos un 
neparedzamos laikos, neskarot kohēzijas politikas pamatprincipus un mērķus un pilnībā 
ievērojot piemērojamos noteikumus par resursu pareizu pārvaldību un to izlietojuma 
pārredzamību;

10. pieņem zināšanai apstiprinātos atveseļošanas pasākumus un atzinīgi vērtē jau pieņemtos 
pasākumus, piemēram, ES Solidaritātes fonda darbības jomas paplašināšanu, ietverot 
tajā arī ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā, kas 2020. gadā nodrošinās gandrīz 
800 miljonus EUR, un Investīciju iniciatīvu reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII un 
CRII+), kuras mērķis ir nodrošināt likviditāti 8 miljardu EUR apmērā, lai Eiropas 
publiskie ieguldījumi ātrāk sasniegtu 37 miljardus EUR, atbalstot iedzīvotājus, reģionus 
un valstis, ko smagi skārusi koronavīrusa pandēmija;

11. atzīst, ka svarīgs pasākums bija 2020. gada 17. aprīļa normatīvās rezolūcijas1 
pieņemšana, ar kuru tika apstiprināti īpaši pasākumi, lai nodrošinātu ārkārtas elastīgumu 
ESI fondu izmantošanā, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu; norāda, ka tas paātrinās to 
īstenošanu un tādējādi palielinās nepieciešamās maksājumu apropriācijas, kas jāņem 
vērā 2021. gada budžetā; uzskata, ka arī turpmāk būtu jāizmanto īpašie pasākumi, kas 
devuši ievērojamus rezultātus;

12. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu nepieprasīt dalībvalstīm atmaksāt neizlietoto 
priekšfinansējumu, kas izmaksāts gada sākumā, t. i., noteikumu, ka dalībvalstīm nav 
jāatdod Komisijai no plānotajiem izdevumiem pāri palikušie līdzekļi, jo tas varētu 
negatīvi ietekmēt esošo projektu īstenošanu, vienlaikus atzīstot, ka tas var radīt finanšu 

1 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0050.



PE658.989v02-00 72/111 RR\1217280LV.docx

LV

iztrūkumu 2020. gada budžetā (priekšfinansējums veido piešķirtos ieņēmumus ES 
budžetā) un tā rezultātā var palielināties vajadzība pēc maksājumu apropriācijām 
2021. gada budžetā; uzsver, ka ar DFS 2014.–2020. gadam saistītajām kohēzijas 
programmām ir nepieciešams pietiekams priekšfinansējums 3 % apmērā, kas izriet no 
spēkā esošajiem tiesību aktiem;

13. uzsver, ka ir svarīgi integrēt dzimumu līdztiesības aspektu ES budžetā, tostarp kohēzijas 
politikā, jo tas ir efektīvs veids, kā novērst nevienlīdzību, ar ko mūsu sabiedrībā 
joprojām saskaras sievietes, tostarp saistībā ar dalību darba tirgū; aicina Savienības 
līmenī izstrādāt instrumentus dzimumu līdztiesības principa ievērošanai budžeta 
plānošanā;

14. atzinīgi vērtē priekšlikumu izveidot programmu REACT-EU, kas nodrošinās papildu 
līdzekļus ERAF un ESF, kā arī EAFVP cīņā pret Covid-19 pandēmijas sekām; prasa ātri 
īstenot šo programmu un 2021. gadā pēc iespējas drīzāk sākt maksājumu veikšanu;

15. aicina dalībvalstis skaidri un apņēmīgi dalīties ar saviem pēckrīzes mērķiem un gaidām, 
kā arī atzīt savu lomu koordinētas ES pieejas kopīgā sagatavošanā, kas dos iespēju gūt 
kvalitatīvus un izmērāmus rezultātus, kuri nodrošinās ilgtermiņa ilgtspējīgu izaugsmi un 
vispārēju labklājību;

16. aicina vairāk piešķirt tiešu finansējumu Eiropas pilsētām, jo tās ir svarīgs ekonomikas 
atveseļošanas un ar klimatu saistītu jautājumu risināšanas virzītājspēks.
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24.9.2020

LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai

par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2020/1998(BUD))

Atzinuma sagatavotājs: Petri Sarvamaa

IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž nožēlu par to, ka daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2021.–2027. gadam jaunajā 
3. izdevumu kategorijā ierosinātajā pārskatītajā maksimālajā apjomā 2021. gadā, 
visticamāk, tiks samazinātas summas kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 
galvenajās izdevumu kategorijās, proti, tiešajiem maksājumiem, tirgus pasākumiem un 
lauku attīstībai paredzētās summas; atgādina par Parlamenta iepriekšējām rezolūcijām, 
kurās prasīts 2021.–2027. gada periodam reālajā izteiksmē saglabāt KLP finansējumu 
vismaz pašreizējā līmenī; norāda, ka Covid-19 pandēmija ir smagi skārusi vairākas 
lauksaimniecības nozares un ka iespējamie budžeta samazinājumi padziļinās 
pandēmijas izraisīto krīzi, liekot tās sekas just arī citās nozarēs;

2. pauž nožēlu par to, ka Padome savā priekšlikumā par DFS ir ierosinājusi samazināt 
KLP budžetu, jo īpaši ņemot vērā jaunās prasības sniegt ieguldījumu Savienības klimata 
un bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanā saskaņā ar Parīzes nolīgumā 
paredzētajiem mērķrādītājiem, kā arī tādās jomās kā pārtikas nodrošinājums, 
ekonomikas izaugsme, teritoriālais un sociālais līdzsvars, veselības un ekonomikas 
krīžu pārvarēšana, piemēram, tādu krīžu, ko izraisīja Covid-19 pandēmija, kā arī citus 
faktorus, kas ietekmē pārtikas nodrošinājumu; atgādina, ka KLP budžeta samazināšana 
ir turpinājusies nemitīgi un KLP budžeta līdzekļi ir pārvietoti uz citām izdevumu 
kategorijām;

3. piekrīt 2021. gada vispārējā budžeta projektā norādītajam apsvērumam, ka tas, ka jaunā 
KLP reforma stāsies spēkā tikai pēc 2021. gada, nedrīkst ietekmēt Eiropas zaļā kursa 
īstenošanu; pauž cerību, ka, lai gan 2021. gadā KLP joprojām tiks īstenota saskaņā ar 
2014.–2020. gada noteikumiem, praksē īstenotās izvēles un pasākumi radīs pozitīvākas 
pārmaiņas un virzīs mūs uz patiesi ilgtspējīgu pārkārtošanos, tostarp lauksaimnieku, 
pārtikas nodrošinājuma un Savienības lauksaimniecības nākotnes interesēs;
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4. ņem vērā to, ka lauksaimniecībai ir piešķirti 55 182 miljoni EUR saistību apropriācijās 
un 54 879,9 miljoni EUR maksājumu apropriācijās; pauž bažas par to, ka salīdzinājumā 
ar 2020. finanšu gada budžetu finansējums ievērojami (par 7,4 %) samazināts Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) apropriācijām (par 3231 miljoniem EUR 
mazāk saistību apropriācijās un par 3215 miljoniem EUR mazāk maksājumu 
apropriācijās); ņem vērā to, ka salīdzinājumā ar 2020. finanšu gada budžetu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apropriācijas ir palielinātas līdz 
15 002,9 miljoniem EUR saistību apropriācijās (+ 2,1 %) un 14 715 miljoniem EUR 
(+ 12,2 %) maksājumu apropriācijās; pieņem zināšanai to, ka no ELGF uz ELFLA tika 
pārvietoti neto 753,9 miljoni EUR;

5. mudina Padomi ļaut Savienībai pildīt saistības attiecībā uz pietiekama finansējuma 
nodrošināšanu drošai un kvalitatīvai pārtikas piegādei, rīcībai klimata jomā, vides 
aizsardzībai, Taisnīgas pārkārtošanās mehānismam un Taisnīgas pārkārtošanās fondam, 
no kuriem lauksaimniecības nozarei ir jāgūst ievērojams labums, lai sasniegtu Eiropas 
zaļā kursa mērķus; uzsver — lai izpildītu stingrākas prasības attiecībā uz 
lauksaimniecības ilgtspēju, kas tiek paredzētas nolūkā veicināt klimata un vides mērķu 
sasniegšanu līdz 2030. gadam, lauksaimniekiem būs jāiegulda ievērojami līdzekļi, lai 
izvairītos no ražošanas un ieņēmumu samazināšanās, ko izraisīs augstākas izmaksas, un 
to nevar panākt bez pienācīga KLP finansējuma; 

6. vērš uzmanību uz to, ka Covid-19 krīze nopietni ietekmēja neskaitāmas Savienības 
lauku saimniecības un akcentēja Savienības pārtikas ražošanas un piegādes nozīmi; 
uzsver nepieciešamību palielināt piekļuvi finansējumam, lai nodrošinātu jaunāko 
tehnoloģiju iegādi lauksaimniecībā; atgādina, ka pārtikas nodrošinājums un pārtikas 
piegādes ķēžu ilgtspēja ir prioritātes un tām ir vajadzīgi ieguldījumi un atbalsts 
lauksaimniekiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) lauku apvidos; tādēļ 
uzsver, ka 2021. gadā ir vajadzīgs spēcīgs ELFLA un ātra Eiropas Atveseļošanas 
instrumenta izmantošana, ņemot vērā to, ka Savienības saistību apropriācijas šā jaunā 
Atveseļošanas instrumenta satvarā ir steidzami jāpārceļ uz agrāku laiku;

7. uzsver to, ka saskaņā ar Revīzijas palātas Atzinumu Nr. 5/20201 saikne starp Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda darbības rezultātiem un finansējumu ir salīdzinoši vāja un pastāv 
ievērojams risks, ka neveiksmīgās pārkārtošanās finansēšanai atkārtoti tiks piešķirti 
papildu izdevumi; uzsver, ka ar pamatotu vajadzību analīzi būtu iespējams labāk sadalīt 
Savienības finanšu resursus un novirzīt tos noteikto mērķu sasniegšanai;

8. norāda, ka 2021. gada vispārējā budžeta projektā nav norādīts dažādu instrumentu, 
tostarp KLP, ieguldījums bioloģiskās daudzveidības finansēšanā, un pauž nožēlu par to; 
atkārtoti norāda, ka Savienībai būtu jāseko saviem ar bioloģisko daudzveidību 
saistītajiem izdevumiem, lai tā varētu izpildīt Konvencijā par bioloģisko daudzveidību 
paredzētos ziņošanas pienākumus;

9. uzskata, ka apropriāciju samazinājums (par 4 miljoniem EUR jeb 2,1 %) 
lauksaimniecības produktu noieta veicināšanai un apropriāciju trūkums intervences 

1 Atzinums Nr. 5/2020 (saskaņā ar LESD 288. panta 4. punktu un 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu) par 
Komisijas 2020. gada 14. janvāra un 2020. gada 28. maija priekšlikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu, pieejams tīmekļa vietnē 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_05/OP20_05_LV.pdf
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pasākumiem lauksaimniecības tirgos, piemēram, privātai uzglabāšanai un valsts 
intervencei (10 miljoni EUR), šķiet, ir veikts, neņemot vērā lauksaimniecības tirgu 
situāciju, kas joprojām ir nestabila, un vajadzību atjaunot lauksaimniecības produktu 
ražošanu un patēriņu vienotajā tirgū un ārējos tirgos;

10. lai veicinātu Savienības lauksaimniecības nozaru un lauku apvidu atveseļošanu, aicina 
daļu no ELFLA ietvertajām atveseļošanas plāna apropriācijām 2022., 2023. un 
2024. gadam darīt pieejamu kā avansa maksājumus jau no 2021. gada;

11. uzsver, ka Komisijai, pārskatot 2021. gada vispārējā budžeta projektu ar grozījumu 
vēstuli, ir jāievieš korekcijas, palielinot skaitļus, lai novērstu tirgus krīzi dažās svarīgās 
Savienības lauksaimniecības nozarēs un lauku teritorijās, kuras negatīvi ietekmēja 
Covid-19 krīze, un veicinātu to atveseļošanu; norāda, ka dažās dalībvalstīs nav īstenoti 
vairāki atbalsta pasākumi Covid-19 krīzes seku novēršanai un ka tie ir vairāk jāpielāgo 
dažādu lauksaimniecības nozaru īpašajām vajadzībām;

12. uzsver to, ka ir notikusi Savienības lauksaimniecības atbalsta līdzekļu piesavināšanās; 
šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi Savienības lauksaimniecības atbalstu nākotnē saistīt ar 
tiesiskuma pārskatīšanu dalībvalstīs;

13. uzsver to, ka lauku apvidos liela nozīme ir mazām lauku saimniecībām, kurām ir 
nepieciešama īpaša uzmanība un lielāks finanšu resursu apmērs;

14. atgādina par to, cik svarīgs ir lauku attīstībai, programmai “Apvārsnis Eiropa” un 
Eiropas inovācijas partnerības (EIP) programmām paredzētais Savienības budžets, lai 
atbalstītu pētniecību un inovāciju pārtikas, lauksaimniecības, kā arī fosilā kurināmā 
aizstāšanas un uz atjaunojamajiem energoresursiem balstītās bioekonomikas jomā, 
pārkārtojoties uz ilgtspējīgāku un nākotnes prasībām atbilstošāku zemes izmantošanu un 
bezoglekļa, resursefektīvu aprites ekonomiku;

15. uzsver, ka ievērojama daļa programmas “Apvārsnis Eiropa” līdzekļu ir jāatvēl 
lauksaimniecības pārtikas nozarei, jo īpaši plašākā stratēģijas “No lauka līdz galdam” 
kontekstā; pauž pārliecību, ka pētniecībai, izstrādei un inovācijai šajā nozarē ir liela 
nozīme un ka ir jānodrošina, lai pētniecības un inovācijas rezultāti sasniegtu lauku 
saimniecību līmeni; atbalsta programmai paredzēto apropriāciju palielināšanu, lai 
nodrošinātu drošu un kvalitatīvu pārtiku un inovatīvus lauksaimniecības veidus 
Savienībā, un turklāt atgādina, ka šo mērķu sasniegšanā svarīga nozīme ir pienācīgiem 
konsultāciju pakalpojumiem, kas paredzēti lauksaimniekiem un citiem ekonomikas 
dalībniekiem lauku apvidos;

16. atkārtoti pauž bažas par to, kā Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ietekmēs 
tirgu un budžetu, ja par izstāšanos netiks panākta vienošanās; prasa piešķirt papildu 
resursus tirgus un politikas pasākumiem, lai nodrošinātu, ka turpmāku tirgus traucējumu 
gadījumā ir viegli pieejami atbilstoši līdzekļi; stingri iebilst pret jebkādu negaidītu KLP 
piešķīrumu samazinājumu 2021. gadā, ja netiks panākta vienošanās starp Savienību un 
Apvienoto Karalisti;

17. atgādina, ka visas jaunās ilgtspējības prasības ražotājiem būtu pienācīgi jāfinansē un 
jāatbalsta, jo Komisija uzskata, ka KLP ir piemērots satvars, lai veicinātu attiecīgo 
Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu; atzinīgi vērtē mērķi noteikt labāko kārtību, kā 
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2021. gada trešajā ceturksnī noteikt minimālos obligātos kritērijus ilgtspējīgam pārtikas 
iepirkumam, un aicina labāk ņemt vērā ilgtspējas aspektus;

18. pauž kritiku par to, ka Komisijas priekšlikumā attālu un salu reģionu īpašo attīstības 
problēmu pārvarēšanas programmas (POSEI) budžets ir samazināts par 
9 miljoniem EUR, proti, par 3,9 %, neraugoties uz Komisijas apņemšanos saglabāt tādu 
pašu atbalsta līmeni Savienības tālākajiem reģioniem; prasa saglabāt vismaz pašreizējo 
atbalsta līmeni, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 
Nr. 228/20132; uzsver POSEI būtisko nozīmi lauksaimnieciskās darbības saglabāšanā 
un pārtikas un lauksaimniecības produktu piegādē tālākajos reģionos, kuriem ir jāsaņem 
pietiekami resursi; atgādina par šo reģionu specifiskajām sociālekonomiskajām 
problēmām, ko rada to ģeogrāfiskais stāvoklis, jo īpaši nošķirtība, atrašanās uz salām, 
mazā platība, sarežģīts reljefs un klimats, kā atzīts LESD 349. pantā;

19. ierosina nodrošināt pietiekamu finansējumu jaunu selekcijas metožu izmantošanai, kā 
arī to izstrādei un pētniecībai, lai uzlabotu lauksaimniecības ilgtspēju, konkurētspēju un 
pielāgošanos klimata pārmaiņām;

20. uzskata, ka tirdzniecības nolīgums starp Savienību un Mercosur radīs papildu 
problēmas daudzās lauksaimniecības nozarēs, jo īpaši gaļas ražošanā, un atgādina 
Komisijai par nepieciešamību saglabāt vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
lauksaimniecības nozarē; norāda, ka ir jānovērš iespējamā līdzīgā negatīvā ietekme, ko 
rada citi tirdzniecības nolīgumi un trešo pušu piemērotie tarifu pasākumi, un prasa 
piešķirt nepieciešamos budžeta līdzekļus tirgus pasākumiem skartajās nozarēs;

21. atgādina, ka pārtikas nodrošinājuma un pārtikas ķēdes noturības un ilgtspējas 
uzlabošanai ir vajadzīgas investīcijas lauksaimnieku, kooperatīvu un MVU labā, un 
norāda, ka pašreizējā Covid-19 krīze ir akcentējusi lauksaimniecības stratēģisko nozīmi 
pārtikas krīzes novēršanā, garantējot drošu un kvalitatīvu pārtiku par pieņemamām 
cenām; atzinīgi vērtē to, ka atveseļošanas pasākumu kopumā lauksaimniecība ir viena 
no jomām, kam paredzēts investīciju atbalsts, kas tiks novirzīts, izmantojot ELFLA; 
prasa, lai, sākot ar 2021. gadu, tiktu īstenotas arī atveseļošanas pasākumu kopuma 
apropriācijas; turklāt uzskata, ka apgrūtinošām prasībām nevajadzētu negatīvi ietekmēt 
lauksaimniecību un pārtikas ķēdes drošību; atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 2021. gada 
ceturtajā ceturksnī izstrādāt pārtikas nozares ārkārtas rīcības plānu krīzes situācijām;

22. mudina dalībvalstis risināt demogrāfisko problēmu un paaudžu nomaiņas trūkumu, ar 
ko saskaras lauksaimniecības nozare, un turklāt uzstāj, ka jānodrošina pietiekami 
atbalsta pasākumi jaunajiem lauksaimniekiem un dzimumu līdztiesība lauku apvidos;

23. uzsver, ka, neveicot vērienīgu lauksaimniecības krīzes rezerves finansēšanas un 
darbības pārskatīšanu, Savienība nespēs efektīvi un ātri reaģēt uz turpmākiem tirgus 
traucējumiem; tādēļ atkārtoti norāda uz Parlamenta priekšlikumu sarunās saistībā ar 
regulu par KLP pāreju pārskatīt arī lauksaimniecības krīzes rezerves finansējumu un 
darbību;

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 13. marta Regula (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus 
pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem un atceļ Padomes Regulu (EK) 
Nr. 247/2006 (OV L 78, 20.3.2013., 23. lpp.).
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24. atzinīgi vērtē to, ka ir izveidots krīzes rezerves fonds 450 miljonu EUR gadā 2018. gada 
cenās, un turklāt uzstāj, ka fonda izmantošanas rezultātā nevajadzētu attiecīgi samazināt 
turpmākajos gados paredzētos tiešos maksājumus;

25. norāda, ka sankcijas saistībā ar Krievijas militāro intervenci Ukrainā joprojām ir 
pamatotas, neraugoties uz to, ka tās negatīvi ietekmē lauksaimniecības nozari; prasa 
piešķirt pienācīgu budžetu, lai mazinātu šo ietekmi;

26. uzsver, ka standartiem, ko piemēro lauksaimniecības produktu importam no valstīm 
ārpus Savienības, jābūt līdzvērtīgiem Savienības standartiem, un atgādina, ka nesenajā 
stratēģijā “No lauka līdz galdam” Komisija uzsvēra, ka importētajai pārtikai arī turpmāk 
jāatbilst attiecīgajiem Savienības noteikumiem un standartiem; prasa gadījumos, kad 
pastāv atšķirības ražošanas standartos, piešķirt Savienības lauksaimniekiem 
kompensāciju no budžeta;

27. pauž nožēlu par to, ka Eiropas zaļā kursa iniciatīvā bioekonomika ir atstāta novārtā, un 
turklāt uzstāj, ka ir jāievēro Savienības bioekonomikas stratēģija un jānodrošina 
pietiekams finansējums veicamajiem pasākumiem;

28. prasa no Savienības budžeta piešķirt pienācīgu finansējumu pasākumiem 
mežsaimniecības jomā, piemēram, mežu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, ņemot vērā to, 
ka visi mežsaimniecības vērtības ķēdes ekonomiskie, sociālie un vides aspekti ir ļoti 
svarīgi, lai pastiprinātu cīņu pret klimata pārmaiņām; atzīst nepieciešamību pēc 
ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem;

29. uzsver to, cik svarīga ir oglekļa dioksīda piesaiste lauksaimniecībā izmantojamā augsnē, 
lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķrādītājus; uzsver, ka ir svarīgi 2021. gadā finansēt 
jaunus izmēģinājuma projektus, lai īstenotu iniciatīvas attiecībā uz oglekļa dioksīda 
piesaisti lauksaimniecībā izmantojamā augsnē;

30. uzsver, ka digitalizācija ir būtiska, lai modernizētu lauksaimniecību, padarītu to 
konkurētspējīgāku un palīdzētu tai pielāgoties klimata pārmaiņām; aicina Komisiju 
nodrošināt pienācīgus budžeta piešķīrumus platjoslas būvniecībai un uzlabošanai lauku 
apvidos; turklāt atgādina, ka stratēģijā “No lauka līdz galdam” Komisija ir noteikusi 
mērķi paātrināt ātrgaitas platjoslas interneta ieviešanu lauku apvidos, lai līdz 
2025. gadam sasniegtu tā 100 % pieejamību;

31. atgādina, cik svarīgas ir informācijas kampaņas, uzlabota marķēšana un izglītošana, lai 
palīdzētu iedzīvotājiem pārveidot savus patēriņa ieradumus un pievērsties 
ilgtspējīgākiem Savienībā ražotiem lauksaimniecības produktiem; ierosina veicināt 
dzīvnieku labturības, veselīgas pārtikas un uztura shēmas;

32. norāda, ka lauku attīstības fondiem atveseļošanas pasākumu kopumā ir svarīga nozīme 
KLP II pīlāra finansēšanā; tomēr pauž nožēlu par to, ka atbalsts ir īslaicīgs un ir 
paredzēts tikai līdz 2023. gadam;

33. prasa labāk īstenot un atjaunot dzīvnieku labturības politiku, lai sasniegtu konkrētus 
rezultātus dzīvnieku labturības uzlabošanā; norāda, ka daudzas dalībvalstis neievēro 
pašreizējos noteikumus; ierosina piešķirt pienācīgu budžetu, lai uzraudzītu un izpildītu 
pienākumus šajā jomā;
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34. uzsver, ka 2021. gadā ir jāturpina Covid-19 krīzes seku novēršanas pasākumi, lai 
atbalstītu lauksaimniecības nozares; turklāt prasa ņemt vērā to, ka ir nepieciešama 
darbaspēka mobilitāte, lai novērstu iespējamu ilgtermiņa darbaspēka un citu 
lauksaimniecības resursu trūkumu Savienības lauksaimniecības jomā;

35. pauž bažas par iespējamo cenu kāpumu un svarīgu pārtikas produktu trūkumu Covid-19 
krīzes dēļ; aicina Komisiju un dalībvalstis uzraudzīt ievērojamās lauksaimniecības 
produktu cenu svārstības, kas negatīvi ietekmē gan lauksaimnieku ienākumus, gan 
patērētājus, un vajadzības gadījumā ātri un efektīvi reaģēt uz tām;

36. atkārtoti apstiprina, ka Savienības programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un 
pienu ir ļoti svarīga, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar aptaukošanos un 
nepietiekamu uzturu, ko Savienībā rada neveselīgs uzturs; prasa Komisijai samazināt ar 
šo shēmu saistīto birokrātiju un uzsver nepieciešamību veicināt bērnu vidū veselīgus 
ēšanas paradumus un augļu, dārzeņu un bezpiedevu piena patēriņu;

37. atgādina, ka Komisija ir apņēmusies piešķirt 20 000 miljonus EUR gadā, lai risinātu 
iespējamās jaunās ilgtspējības prasības, kas noteiktas Biodaudzveidības stratēģijā; 
uzstāj, ka finansējums jārod ārpus KLP budžeta; norāda, ka šo mērķu sasniegšana 
nedrīkst mazināt pārtikas nodrošinājumu vai Eiropas Savienības lauku apvidu iztiku; 
atkārtoti uzsver to, cik svarīgi ir saglabāt bioloģisko daudzveidību, un turklāt atgādina, 
ka par to ir atbildīgi ne tikai lauksaimnieki un mežu īpašnieki, bet arī visa sabiedrība; 
uzsver brīvprātīgo aizsardzības pasākumu nozīmi.
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ZIVSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai

par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2020/1998(BUD))

Atzinuma sagatavotājs: Pierre Karleskind

IEROSINĀJUMI

Zivsaimniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atgādina par zvejniecības, akvakultūras un jūrlietu ekonomiskajiem, sociālajiem un 
vides aspektiem; uzsver to būtisko nozīmi zilās ekonomikas attīstībā un aktīvo 
ieguldījumu piekrastes teritoriju attīstībā un dinamismā;

2. uzsver, ka ES 2021. gada budžetā būtu jāiekļauj pietiekami daudz saistību un 
maksājumu apropriāciju, lai segtu kopējās zivsaimniecības politikas finansējuma 
vajadzības, piemēram, saistībā ar maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma (MSY) 
sasniegšanu un izkraušanas pienākumu, kā arī nozarei aktuālām problēmām, tādām kā 
Brexit un paaudžu maiņa; apgalvo — lai arī turpmāk saglabātu zvejniecības un 
akvakultūras dzīvotspēju ilgtermiņā, ir vajadzīgs lielāks finansējums gan šīm nozarēm, 
gan jūras ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai; uzskata, ka šīm nozarēm 
paredzētajam budžetam un rīcībpolitikai būtu jāpalīdz tām dot ieguldījumu jauno ES 
mērķu sasniegšanā, īpaši to, kas noteikti zaļajā kursā, jaunajā rūpniecības stratēģijā, 
stratēģijā “No lauka līdz galdam” un ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 
2030. gadam; uzskata, ka zivsaimniecības nozares konkurētspējas saglabāšanai jābūt 
saskaņotai ar šo mērķu sasniegšanu, tāpēc visiem priekšlikumiem ir jāveic ietekmes uz 
zivsaimniecības nozari novērtējums;

3. uzsver, ka 2021. gads būs izšķirošs gads, lai īstenotu zaļā kursa mērķus zivsaimniecības 
nozarē, un ka tādēļ vien būtu ievērojami jāpalielina EJZF šim gadam piešķirtais 
budžets; atgādina, ka ar Covid-19 krīzi saistītās neskaidrības arī prasa lielākus līdzekļus; 
tādēļ pauž nožēlu par to, ka nedz Komisijas priekšlikums, nedz Padomes nostāja 
attiecībā uz EJZF piešķirto 2021. gada budžetu nav pietiekami vērienīga; aicina 
Komisiju un Padomi ņemt vērā visus šos faktorus un būtiski palielināt savu nostāju;

4. uzsver, ka ir svarīgi novērst ekonomisko un sociālo kaitējumu, ko radījusi Covid-19 
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pandēmija, kura ir smagi skārusi visu zvejniecības un akvakultūras nozari visā jūras 
produktu piegādes ķēdē, cita starpā ietekmējot pārstrādātājus, mazumtirgotājus un 
izplatītājus; uzskata, ka smagā situācija veselības jomā un tās sekas prasa jaunu 
palīdzības paketi, kas papildinātu iepriekšējās un sniegtu jaunu ārkārtas finansiālo 
atbalstu, kas jādara pieejams nekavējoties, ņemot vērā, ka pandēmija un tās 
ekonomiskās un sociālās sekas nekur nepazudīs;

5. atgādina, ka Covid-19 pandēmijas izraisīto pārvietošanās ierobežojumu laikā 
zvejniecības nozare, jo īpaši mazapjoma piekrastes zvejas kuģi, turpināja darbu, regulāri 
apgādājot vietējo tirgu un nodrošinot Savienības iedzīvotājiem piekļuvi veselīgām jūras 
veltēm, jo īpaši izolētos piekrastes apgabalos un reģionos, kur piegādes ķēžu darbību 
apgrūtināja loģistikas ierobežojumi;

6. atzinīgi vērtē pasākumus, ko Parlaments un Padome pieņēmuši, lai grozītu Regulu (ES) 
Nr. 508/2014 un Regulu (ES) Nr. 1379/2013 attiecībā uz īpašiem pasākumiem Covid-19 
uzliesmojuma ekonomiskās un sociālās ietekmes mazināšanai zvejniecības un 
akvakultūras nozarē; uzskata, ka Komisijai ir reāllaikā jānovērtē veselības un 
ekonomiskās situācijas attīstība un vajadzības gadījumā jāapsver iespēja pagarināt šo 
pasākumu darbību pēc 2020. gada 31. decembra, ja pandēmija turpinās; uzskata, ka 
Komisijai ir jāizveido sistēma šo pasākumu uzraudzībai, lai nodrošinātu līdzekļu 
pareizu un savlaicīgu izmantošanu un netraucētu piekļuvi tiem;

7. atzinīgi vērtē Komisijas ātro un vērienīgo reakciju uz ekonomikas krīzi, jo īpaši tālejošā 
ekonomikas atveseļošanas plāna ierosināšanu 2020. gada 27. maijā; atzinīgi vērtē arī 
Komisijas priekšlikumu par 530 miljoniem EUR palielināt Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda, zvejniecības un akvakultūras finansējumu laikposmam no 2021. 
līdz 2027. gadam salīdzinājumā ar tās sākotnējo priekšlikumu; tomēr uzsver, ka arī ar šo 
palielinājumu budžets joprojām ir mazāks par Parlamenta nostājā pieprasīto; pauž 
nožēlu par Eiropadomes 2020. gada 21. jūlija nostāju, ar kuru Komisijas sākotnēji 
ierosinātais EJZF 2021.–2027. gada budžets tiek samazināts par 32 miljoniem EUR;

8. pauž nožēlu par satraucošajām pazīmēm, kas liecina par aizvien lielāku iespējamību, ka 
līdz pārejas perioda beigām netiks noslēgts nolīgums starp Eiropas Savienību un 
Apvienoto Karalisti, tostarp zivsaimniecības nolīgums; uzsver, ka ir finansiāli jāatbalsta 
ES zivsaimniecības nozare, kura šādā gadījumā saskarsies ar smagām sociālām un 
ekonomiskām sekām; pieņem zināšanai Eiropadomes priekšlikumu izveidot Brexit 
korekcijas rezervi, lai palīdzētu dalībvalstīm un nozarēm, kuras Brexit skar vissmagāk; 
uzskata, ka pietiekami daudz līdzekļu no šā fonda būtu jāparedz ar zivsaimniecību 
saistītam atbalstam; tomēr uzskata, ka šāda fonda izveidei nekādā gadījumā nevajadzētu 
kalpot par pamatojumu EJZF piešķirtā budžeta samazināšanai;

9. pauž nožēlu par to, ka 2014.–2020. gada EJZF apguves līmenis sešus gadus pēc šī fonda 
pieņemšanas joprojām ir pārāk zems, budžeta izpildei patlaban sasniedzot tikai 35 %; 
uzsver, ka šis zemais rādītājs daļēji ir saistīts ar birokrātijas slogu valstu un Eiropas 
līmenī;

10. aicina Komisiju sniegt dalībvalstīm visu nepieciešamo palīdzību, lai Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda (EJZF) izmantošanu padarītu pēc iespējas vienkāršāku un 
efektīvāku;
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11. uzsver, kā ir svarīgi nodrošināt pietiekamus finanšu resursus datu vākšanai, pārvaldībai, 
izmantošanai un apmaiņai zivsaimniecības nozarē;

12. uzsver nepieciešamību palielināt ieguldījumus selektīvākos zvejas rīkos, intensificējot 
pētniecību un izstrādi, kā arī finansiāli atbalstot zvejniekus, lai viņi investētu jaunos 
selektīvos zvejas rīkos;

13. uzsver, ka, plānojot budžetu, ir jāsaglabā pietiekami augsts finansējuma līmenis 
piekrastes mazapjoma zvejas nozarei;

14. uzsver, ka ir svarīgi uzraudzīt zvejas darbības; uzskata, ka šī kontrole arī turpmāk 
jāuzskata par prioritāti, finansējot kopējo zivsaimniecības politiku, jo īpaši tāpēc, ka 
drīzumā ir plānots apstiprināt jaunus noteikumus zivsaimniecības kontroles sistēmas 
saskaņošanai un uzlabošanai Savienībā;

15. atkārtoti norāda uz nepieciešamību nodrošināt Eiropas Zivsaimniecības kontroles 
aģentūrai (EFCA) papildu finanšu un materiālos resursus, lai tā varētu pienācīgi pildīt 
savus uzdevumus un nodrošināt, ka ES sasniedz savus mērķus ilgtspējīgas 
zivsaimniecības jomā, tostarp tādus kā digitalizācija un pielāgošanās jaunām 
tehnoloģijām, kā arī ieguldījumi kontroles un inspekcijas tehnoloģijās un šādu 
tehnoloģiju izstrāde, un sniedz palīdzību Komisijai, dalībvalstīm un konkrētām 
iestādēm, ņemot vērā arī zivsaimniecības kontroles regulas pārskatīšanu, par kuru 
pašlaik notiek sarunas;

16. uzskata, ka ir jāizvērtē pēdējos gados īstenotā visu ES aģentūru darbinieku skaita 
samazināšanas politika; atgādina, ka EFCA budžeta izpildes līmenis pārsniedz 99 %;

17. uzsver, ka nākamais EJZF būtu jāizmanto, lai vēl vairāk uzlabotu dzīvnieku labturības 
standartus zvejniecībā un akvakultūrā, ņemot vērā Eirobarometra Īpašo ziņojumu 
Nr. 442 par eiropiešu attieksmi pret dzīvnieku labturību;

18. uzsver, ka viena no Eiropas zivsaimniecības nozares prioritātēm ir paaudžu maiņa; 
uzskata, ka dalībvalstīm būtu jāizmanto EJZF un Eiropas struktūrfondi, lai finansētu 
pasākumus, kas nodrošinātu lielāku drošību un pievilcīgākus darba un dzīves apstākļus 
uz zvejas kuģiem, kā arī tādu programmu ieviešanu, kas īpaši paredzētas tam, lai 
palīdzētu jauniešiem sākt karjeru zivsaimniecības nozarē, padarītu šo nozari 
daudzveidīgāku un mudinātu cilvēkus no nepietiekami pārstāvētām grupām, jo īpaši 
sievietes, iesaistīties šajā nozarē; šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi veicināt sieviešu 
lielāku iesaistīšanos dažādās profesionālajās kategorijās un padarīt sievietes redzamākas 
viņu patlaban veiktajās darbībās;

19. uzsver nepieciešamību sniegt būtisku atbalstu mazāk attīstītiem piekrastes reģioniem un 
Eiropas tālākajiem reģioniem.
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KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai

par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas
(2020/1998(BUD))

Atzinuma sagatavotājs: Romeo Franz

IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver programmas “Erasmus+”, programmas “Radošā Eiropa” un Eiropas Solidaritātes 
korpusa nozīmi gan no Savienības sociālās kohēzijas, gan ekonomiskās attīstības 
viedokļa; pauž dziļu nožēlu par to, ka Komisijas priekšlikumā netika pildīti solījumi 
palielināt šīm programmām piešķirto budžetu, proti, trīskāršot programmas “Erasmus+” 
budžetu un reaģēt uz Eiropas Parlamenta un visu ieinteresēto personu vēlmi vismaz 
divkāršot programmas “Radošā Eiropa” budžetu; uzskata, ka Padomes nostāja vēl vairāk 
samazināt Komisijas ierosināto programmu budžetu ir nepieņemama un īpaši 
bezatbildīga, ņemot vērā Covid-19 krīzes radītās dramatiskās sekas uz Eiropas kultūras 
un radošo industriju dalībniekiem; uzskata, ka Covid-19 pandēmijas izraisītā ekonomikas 
krīze nedrīkst negatīvi ietekmēt investīcijas sociālajā jomā, izglītībā un kultūrā;

2. atgādina, ka programmai “Erasmus+” ir simboliska nozīme un tā ir viena no 
veiksmīgākajām Savienības programmām, kuras ietvaros tiek veikti stratēģiski 
ieguldījumi Savienības nākotnē un kura atbalsta izglītības un apmācības iespējas un 
jauniešu apmaiņu, kā arī sportu, jo īpaši iesaistot cilvēkus ar invaliditāti no visas Eiropas; 
tā palīdz palielināt Eiropas integrāciju, sociālo kohēziju un veidot piederību Eiropai un 
pārrobežu tīkliem visa mūža garumā; uzskata, ka nākamajā plānošanas periodā par 
prioritāti būtu jānosaka iekļaušanas veicināšana un dalībnieku skaita palielināšana; tāpēc 
programma “Erasmus+” ir būtisks ieguldījums Savienības nākotnē; uzstāj, ka, kā 
Parlaments jau ir norādījis, netrīskāršojot pieejamo budžetu, nav iespējams īstenot jaunas 
Komisijas iniciatīvas; atgādina — ja programmai “Erasmus+” nebūs pietiekama 
finansējuma, tiks apdraudēta tās spēja sasniegt jaunos mērķus un risināt 
problēmjautājumus, kas saistīti ar centieniem padarīt programmu iekļaujošāku un 
ekoloģiskāku;
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3. pauž dziļu nožēlu par to, ka Padomes priekšlikumā par programmu “Radošā Eiropa” 
paredzētais budžets ir vēl mazāks nekā Komisijas sākotnējā priekšlikumā un ne tuvu 
neatbilst ne Parlamenta, ne kultūras un radošo industriju cerībām; atgādina, ka ir 
nepieciešams divkāršot programmas budžetu salīdzinājumā ar to, kas bija paredzēts 
daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam, lai sniegtu mērķtiecīgu atbalstu kultūras 
un radošajām industrijām un pilnībā finansētu programmas vērienīgos mērķus un jaunās 
prioritātes, jo nozarēm ir nepieciešamas pienācīgas investīcijas, lai veicinātu darbvietu 
radīšanu, un finansējums, lai papildinātu valstu shēmas, valstīm vienlaikus īstenojot 
ekoloģisko pāreju; atgādina, ka kultūras un radošās industrijas ir to nozaru vidū, kuras 
visvairāk skārusi Covid-19 pandēmija, un prasa rast atbilstīgus risinājumus un 
finansējumu, lai samazinātu nozarei nodarītos būtiskos zaudējumus, kas radās tāpēc, ka 
pandēmijas laikā negaidīti nācās slēgt kultūras iestādes;

4. atgādina, ka attiecībā uz Eiropas Solidaritātes korpusa programmu jebkāds Komisijas 
priekšlikumā paredzētā finansējuma samazinājums ietekmē to, cik lielā mērā programma 
var piedāvāt iespējas; uzskata, ka jo īpaši laikos, kad piedzīvojam sociālu un ekonomisku 
nedrošību, ir jādod jauniešiem iespējas darboties sabiedrības labā, attīstīt personību un 
gūt profesionālo pieredzi; tādēļ uzstāj, ka programmai ir nepieciešams pienācīgs 
finansējums;

5. pauž bažas par to, ka, iekļaujot bijušo programmu “Eiropa pilsoņiem” jaunajā programmā 
“Tiesības un vērtības”, kam saskaņā ar Padomes priekšlikumu ir ievērojami samazināts 
finansējums, programmas sadaļai “Pilsoņu iesaiste un līdzdalība” paredzētais budžets 
varētu tikt ievērojami samazināts; uzstāj, ka sadaļai “Pilsoņu iesaiste un līdzdalība” 
nākamajā DFS ir jāatvēl vismaz 500 miljoni EUR; 

6. norāda, ka kopš 2010. gada Komisijas un “Euronews” attiecības tiek regulētas ar secīgiem 
partnerības pamatnolīgumiem, kas tiek īstenoti, pieņemot ikgadējas rīcības programmas; 
uzsver, ka pašreizējais partnerības pamatnolīgums ir parakstīts 2017. gadā un tā darbības 
ilgums ir četri gadi un ka 2016. gadā veiktas neatkarīgas snieguma revīzijas atzinumā 
norādīts, ka “Euronews” nodrošina kvalitatīvas, neatkarīgas ziņas par ES jautājumiem1; 
aicina Komisiju publiskot jaunākos tās rīcībā esošos dokumentus, lai nodrošinātu pilnīgu 
pārredzamību; uzskata, ka, ņemot vērā nesen klajā nākušo Eiropas Revīzijas palātas ātro 
stāvokļa apskatu, ir būtiski izskatīt iespējas par to, kā turpināt uzlabot efektivitāti un 
pārskatatbildību pozīcijā “Darbības multivides jomā”;

7. aicina Komisiju veicināt lielāku pārredzamību līdzekļu izmantošanā, izveidojot jaunas 
budžeta pozīcijas dažādās programmu “Erasmus+”, “Radošā Eiropa” un “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” sadaļās un apakšprogrammās; turklāt atkārtoti aicina Komisiju 
palielināt pārredzamību attiecībā uz budžeta izmantošanu darbībām multivides jomā, jo 
īpaši izveidojot virkni jaunu budžeta pozīciju saistībā ar attiecīgajiem pasākumiem;

8. atkārtoti aicina Komisiju uzlabot savus ārējās komunikācijas un sabiedrības informēšanas 
pasākumus; šajā sakarībā saskata nepieciešamību dažādot no budžeta pozīcijas “Darbības 
multivides jomā” atbalstītās darbības un piesaistīt jaunus vai citus sadarbības partnerus, 
lai sniegtu iedzīvotājiem neatkarīgu un visaptverošu informāciju par Savienības lietām; 
pauž dziļu nožēlu par to, ka Komisija joprojām nav reaģējusi uz Parlamenta prasību 

1 “Finansēto “Euronews” darbību snieguma revīzija – galīgais ziņojums”, Moore Stephens, 2016. gada 28. jūnijs, 
8. lpp.
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visaptveroši pārbaudīt budžeta pozīciju “Darbības multivides jomā”, jo īpaši attiecībā uz 
pamatlīgumu ar “Euronews”;

9. norāda, ka Eiropas daudzveidīgo kultūras ainavu ļoti negatīvi ietekmē Covid-19 
pandēmijas ierobežošanas pasākumi un ka daudziem kultūras un radošo industriju 
uzņēmumiem un organizācijām, paliekot bez publiskā sektora investīcijām un palīdzības, 
draud slēgšana; uzsver, ka Covid-19 pandēmija ir atklājusi būtiskus trūkumus mūsu 
izglītības sistēmās un ka ir vajadzīgs saskaņots investīciju plāns izglītības sistēmu 
uzlabošanai; tādēļ aicina Komisiju Eiropas atjaunošanas programmas ietvaros īpašu 
uzmanību pievērst gan kultūras un radošajām industrijām, gan izglītības nozarei.
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PILSOŅU BRĪVĪBU, TIESLIETU UN IEKŠLIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai

par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2020/1998(BUD))

Atzinuma sagatavotājs: Karlo Ressler

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž nožēlu, ka programmai “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” ierosinātās 
saistību apropriācijas 90 600 000 EUR apmērā ir daudz mazākas, nekā to sākotnēji 
pieprasīja Parlaments, un salīdzinājumā ar 2020. gadu ir samazinātas par 9,9 %; prasa 
saskaņā ar Parlamenta 2019. gada 17. aprīlī pirmajā lasījumā pieņemto nostāju 
palielināt saistību apropriācijas līdz 265 000 000 EUR un izveidot jaunu budžeta 
pozīciju “Veicināt un aizsargāt Savienības vērtības” (120 022 637 EUR saistību 
apropriācijās); aicina, ievērojot daļējo vienošanos, kas panākta ar Padomi, palielināt 
saistību apropriācijas budžeta pozīcijā “Daphne” līdz 35 030 020 EUR un no šīs 
summas 27 340 504 EUR atvēlēt dzimumbalstītas vardarbības apkarošanai, izveidojot 
apakšpozīciju “Novērst un apkarot visu veidu dzimumbalstītu vardarbību pret sievietēm 
un meitenēm un vardarbību ģimenē”; turklāt aicina palielināt saistību apropriācijas 
budžeta pozīcijā “Veicināt pilsoņu iesaistīšanos un līdzdalību Savienības 
demokrātiskajā dzīvē” līdz 70 604 598 EUR, pārdēvēt budžeta pozīciju “Veicināt 
līdztiesību un tiesības” par “Veicināt vienlīdzību, tiesības un dzimumu līdztiesību” un 
iezīmēt 10 252 689 EUR mērķim “Veicināt dzimumu līdztiesību un integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai”, šajā nolūkā izveidojot jaunu apakšpozīciju;

2. pieņem zināšanai nelielo saistību un maksājumu apropriāciju palielinājumu (0,5 %) 
programmai “Tiesiskums”; prasa — ievērojot Parlamenta 2018. gada 14. novembra 
rezolūcijā par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam pausto nostāju par 
programmas “Tiesiskums” finansējumu — 2021. gadā turpināt palielināt minētās 
programmas finansējumu par kopumā 6 800 000 EUR, sasniedzot 50 500 000 EUR; 
uzsver, ka ar attiecīgo Savienības TI aģentūru palīdzību būtu jāstiprina tiesu iestāžu 
sadarbība, tiesiskā apmācība un efektīva tiesu iestāžu pieejamība;
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3. ņemot vērā nepārtraukto spiedienu, ko izjūt valstu iestādes, kas strādā ar patvēruma 
jautājumiem, nepilnības patvēruma meklētāju pienācīgā uzņemšanā un kavējumus 
dalībvalstu patvēruma procedūru norisē, pauž bažas par saistību apropriāciju 
samazinājumu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (AMIF) salīdzinājumā ar 
2020. gadu; prasa par 14 % palielināt AMIF paredzētās saistību un maksājumu 
apropriācijas, lai nodrošinātu pietiekamus resursus; 

4. turklāt, pievēršoties topošajam Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un 
topošajam Robežu pārvaldības un vīzu instrumentam, aicina izveidot atsevišķas budžeta 
pozīcijas katram no šo programmu konkrētajiem mērķiem, lai nodrošinātu pienācīgu 
finansējumu visiem programmu mērķiem un gādātu par labāku saprotamību un 
pārredzamību ikgadējā finanšu līdzekļu piešķiršanā, tādējādi atvieglojot programmu 
īstenošanas kontroli;

5. pauž dziļas bažas par to, ka Vidusjūrā joprojām iet bojā cilvēki; uzskata, ka ir vajadzīga 
ilgāka termiņa pieeja meklēšanas un glābšanas (SAR) operācijām, jo tās nevar atstāt tikai 
nevalstisko dalībnieku ziņā; uzskata, ka Komisijai būtu jāiesniedz tiesību akta 
priekšlikums par Meklēšanas un glābšanas fonda izveidi SAR misiju atbalstam 
Vidusjūrā; tādēļ ierosina izveidot šim fondam jaunu budžeta pozīciju, lai rosinātu glābt 
dzīvības un izrādītu solidaritāti starp dalībvalstīm SAR operāciju īstenošanā saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām un pamattiesībām, tostarp tiesībām uz dzīvību un 
neizraidīšanas principu;

6. pauž bažas par to, ka ievērojamie finansējuma samazinājumi, kas ierosināti apmaiņas, 
atbalsta un mācību programmai euro aizsardzībai pret viltošanu (“Perikls IV”), varētu 
apdraudēt visas programmas panākumus; uzskata, ka 2021. gadam paredzētais 
finansējums būtu jāpalielina līdz 950 000 EUR, lai nodrošinātu, ka programma var 
sniegt nozīmīgu ieguldījumu cīņā pret euro viltošanu un ar to saistīto krāpšanu;

7. pieņem zināšanai priekšlikumu palielināt apropriācijas Eiropas Savienības Aģentūrai 
tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolam) par 11,5 %; pauž bažas, ka, ja netiks 
palielināts štata darbinieku skaits, 2021. gadā cietīs Eiropola attīstība un operatīvās 
darbības;  atgādina, ka Eiropolam saskaņā ar savām pašreizējām pilnvarām ir jāsniedz 
dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm lielāks analītiskais un operatīvais atbalsts un 
jānodrošina tām rīki un inovatīvi risinājumi un ka, reaģējot uz pieprasījumu, tas nesen 
uzsācis jaunas iniciatīvas, piemēram, sācis darboties Eiropas Finanšu un ekonomiskās 
noziedzības centrs un Inovācijas laboratorija, kam nepieciešams papildu finansējums; 
uzsver arī to, ka Eiropolam ir jāpielāgojas jaunām aktivitātēm, kas parādījušās pēdējos 
gados, un kriminālās vides izmaiņām Covid-19 uzliesmojuma laikā; sagaida, ka līdz ar 
gaidāmo Eiropola pilnvaru pārskatīšanu tā pienākumi 2021. gadā tiks vēl vairāk 
paplašināti, taču uzsver, ka lēmumu par papildu finansējumu var pieņemt tikai 
likumdošanas procesa beigās; tādēļ uzskata, ka Eiropolam atbilstoši tā pieprasījumam 
būtu jāpiešķir 184 900 00 EUR; prasa papildus iekļaut Eiropola štatu sarakstā vēl 
63 amata vietas;

8. pieņem zināšanai to, ka Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūrai 
(CEPOL) paredzētās saistību un maksājumu apropriācijas ir nedaudz palielinātas — par 
3 %; prasa palielināt finansējumu vēl vairāk — no 10 400 000 EUR līdz 
16 264 976 EUR un CEPOL štatu sarakstā papildus iekļaut vēl 21 amata vietu; uzskata, 
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ka papildu resursiem būtu jāļauj CEPOL nostiprināt apmācību par daudzveidību un 
apmierināt dalībvalstu vajadzības;

9. uzskata, ka Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centram (EMCDDA) 
ierosinātais nelielais finansējuma palielinājums (1,8 %) nebūs pietiekams, lai EMCDDA 
varētu izpildīt savas juridiskās saistības, kas izriet no Civildienesta noteikumiem, kā arī 
nomas līgumu prasības; turklāt uzsver, ka EMCDDA būtu jāatvēl papildu finansējums, 
lai pilnībā izmantotu tā darbības spēju un efektīvi reaģētu uz jaunākajām tendencēm 
narkotiku jomā, tostarp Covid-19 uzliesmojuma sekām; uzsver, ka narkotiku tirgus 
vērtība Eiropā tiek lēsta 30 miljardu EUR apmērā gadā; tādēļ prasa palielināt EMCDDA 
budžetu līdz 18 100 000 EUR;

10. uzskata, ka ierosinātais apropriāciju palielinājums Eiropas Savienības Aģentūrai tiesu 
iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) nav pietiekams, ņemot vērā sarežģītos 
uzdevumus, ar kuriem Eurojust saskaras, pastāvīgi augot izskatāmo lietu veidotajai 
darba slodzei; prasa piešķirt Eurojust 21 papildu amata vietu un attiecīgi palielināt tā 
budžetu līdz 44 068 531 EUR;

11. ņem vērā Eiropas Prokuratūras (EPPO) aplēses, ka tā savā pirmajā darbības gadā 
apstrādās informāciju, kas līdzvērtīga 4300 lietām, uz kuru pamata EPPO pati īstenotu 
vismaz 2000 kriminālizmeklēšanu; sagaida, ka turpmākajos gados darba slodze kļūs vēl 
lielāka, 2027. gadā EPPO veiktu kriminālizmeklēšanu skaitam pieaugot līdz 3700, kas 
daļēji skaidrojams ar risku, ka, kopumā palielinoties Savienības finansējumam 
nākamajā DFS un atveseļošanas plānā, palielināsies krāpšana, kas skar Savienības 
finanšu intereses; atgādina, ka EPPO ir prokuratūra ar obligātām kompetences jomām; 
pauž dziļas bažas par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektā 
ierosināto zemo finansējuma līmeni un darbinieku skaitu, kas atbilst tikai pusei no 
EPPO prasītajiem resursiem; uzskata, ka šāds priekšlikums būtiski ietekmētu jaunās 
struktūras spēju sākt darbību un īstenot savas pilnvaras; uzsver — lai EPPO varētu 
izpildīt savu likumīgo pienākumu iztulkot milzīgu daudzumu dokumentu, kas tiks 
nosūtīti tiesnešiem valstu līmenī, un lai būtu iespējams segt ar darbā pieņemšanu un 
personālu saistītos izdevumus un nodrošināt pieprasītos 140 Eiropas deleģētos 
prokurorus un 219 darbiniekus, būs vajadzīgs ievērojams finansējuma palielinājums 
līdz 55 500 000 EUR;

12. pauž nožēlu par to, ka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) budžets ir 
samazināts par 0,4 %; mudina palielināt FRA saistību un maksājumu apropriācijas līdz 
24 679 000 EUR, lai FRA varētu turpināt kvalitatīvi veikt darbu, kas — kā 
apliecinājies — ir noderīgs Savienības politikas veidošanā; uzskata, ka ir jāatbalsta FRA 
papildu centieni uzraudzīt pamattiesības Covid-19 krīzes laikā, jo īpaši ņemot vērā 
slimības otrā viļņa iespējamību 2021. gadā; prasa papildināt FRA štatu sarakstu ar 
4 amata vietām; uzsver, ka bez pienācīgiem finanšu un personāla resursiem FRA varētu 
nespēt īstenot projektus, kas atbilst apzinātajām vajadzībām, un pienācīgi uzraudzīt 
pamattiesības Savienībā, sniedzot ieguldījumu cīņā pret diskrimināciju un rasismu, 
aizsargājot pamattiesības, tostarp pie Savienības ārējām robežām, un atbalstot 
tiesiskumu un cietušo tiesības;

13. uzsver integrētas robežu pārvaldības svarīgo nozīmi Šengenas zonas darbības un 
turpmākas integrācijas nodrošināšanā; vērš uzmanību uz Covid-19 uzliesmojuma 
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ietekmi šajā jomā; uzsver Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 
svarīgo lomu integrētās robežu pārvaldības izveidē un attīstīšanā; norāda, ka 
2021. gadam ierosinātais Frontex finansējums ir mazāks, nekā bija minēts finanšu 
pārskatā Komisijas priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas 
Robežu un krasta apsardzi1, tādējādi veidojoties riskam, ka Frontex nespēs līdz 
2024. gadam nodrošināt Eiropas robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu 
10 000 personu sastāvā; uzsver — lai gan Frontex budžets pēdējos gados jau ticis 
ievērojami palielināts, joprojām ir vajadzīgi ārkārtas resursi; prasa palielināt 2021. gada 
budžetu līdz 804 268 491 EUR, lai Frontex varētu izveidot un apmācīt savu pastāvīgo 
korpusu, kā arī iegādāties aprīkojumu un tādējādi varētu sekmīgi un laikus izvietot 
spēkus un sniegt operatīvo atbalstu dalībvalstīm pie ārējām robežām; uzsver, ka šā 
uzdevuma veikšanā ir jāievēro pamattiesības, un ierosina papildu resursus izmantot arī 
tam, lai nostiprinātu Frontex pamattiesību uzraudzību un glābtu dzīvības jūrā;

14. atzinīgi vērtē ierosinājumu par 16,5 % palielināt saistību un maksājumu apropriācijas 
Eiropas Patvēruma atbalsta birojam (EASO), taču pauž nožēlu par to, ka nav attiecīgi 
palielināts amata vietu skaits štatu sarakstā; tādēļ prasa, lai EASO štatu saraksts tiktu 
papildināts ar vēl 50 amata vietām; uzsver — ja tiks pieņemta jaunā regula par Eiropas 
Savienības Patvēruma aģentūru, vajadzēs vairāk darbinieku; atgādina, ka pēdējos gados 
EASO operatīvās darbības ir ievērojami palielinājušās, lai reaģētu uz migrācijas 
spiedienu un palīdzētu dalībvalstīm patvēruma meklētāju uzņemšanā un patvēruma 
procedūru apstrādē, jo īpaši karstajos punktos pie Savienības ārējām robežām; uzsver, 
ka EASO ir uzticēti arī vairāki jauni uzdevumi saistībā ar personu pārmitināšanu pēc 
izkāpšanas krastā; uzsver, ka papildu darbinieki iesaistīsies uz vietas īstenotajās 
operācijās, palīdzēs izstrādāt un īstenot mācību pasākumus, nostiprinās informatīvo un 
analītisko darbu, praktiskos rīkus, pārvaldības darbību un administratīvās funkcijas, 
taču valstu migrācijas un patvēruma sistēmas, ņemot vērā patvēruma lietu lielo skaitu, 
joprojām ir pakļautas spiedienam;

15. pieņem zināšanai to, ka saistību apropriācijas Eiropas Savienības Aģentūrai lielapjoma 
IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) ir 
samazinātas par 5 %, savukārt maksājumu apropriācijas — palielinātas par 12 %; 
uzsver eu-LISA svarīgo lomu EES, ETIAS, ECRIS-TCN izveidē un Eurodac, VIS un SIS 
pārvaldībā un uzraudzībā, kā arī IT sistēmu sadarbspējas panākšanā, lai nodrošinātu 
ātrāku kvalitatīvu datu sniegšanu robežu pārvaldības un tiesībaizsardzības iestādēm; 
saskaņā ar eu-LISA pieprasījumu prasa 14 papildu darbiniekus, lai atbalstītu 
informācijas tīklu un datubāzu drošības pasākumus, eu-LISA operatīvo biroju 
paplašināšanu un valdes darbību;

16. atgādina, ka neatkarīga un kvalitatīva pētnieciskā žurnālistika, kas nodrošina 
kvalitatīvu, faktos balstītu informāciju, apkaro dezinformāciju, palielina iedzīvotāju 
informētību un atklāj pārkāpumus vai noziegumus, ir labi funkcionējošas demokrātijas 
būtiska sastāvdaļa; uzsver, ka žurnālistika visā Savienībā saskaras ar nopietnām 
grūtībām, jo īpaši finanšu resursu trūkumu, kas apdraud žurnālistikas neatkarību un 
dzīvotspēju; prasa ieviest jaunu sagatavošanas darbību, kura būtu balstīta uz veiksmīgi 
īstenoto 2018. gada izmēģinājuma projektu IJ4EU un kuras ietvaros tiktu izveidots 
ārkārtas atbalsta fonds, kas palīdzētu aizsargāt žurnālistus visā Savienībā un atbalstītu 

1 COM(2018)0631.
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kvalitatīva un neatkarīga žurnālistikas satura radīšanu sabiedrības interesēs, tādējādi 
nodrošinot pastāvīgu sabiedrības uzticēšanos neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem.
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KONSTITUCIONĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai

Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projekts
(2020/1998(BUD))

Atzinuma sagatavotājs: Antonio Tajani

IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka Komisijas priekšlikumos attiecīgajās komunikācijai paredzētajās budžeta 
pozīcijās nav īpašas atsauces uz konferenci par Eiropas nākotni; uzskata, ka konferencei 
par Eiropas nākotni būtu jāparedz īpašs budžets ar pienācīgu finansējumu, kas atbilst 
mērķiem, kuri ir izklāstīti Eiropas Parlamenta nostājās attiecībā uz konferenci par 
Eiropas nākotni1;

2. uzstāj, ka budžeta pozīcijā “Veicināt pilsoņu iesaistīšanos un līdzdalību Savienības 
demokrātiskajā dzīvē” ir nepieciešams ievērojami palielināt apropriāciju apmēru 
saskaņā ar Parlamenta grozījumiem Komisijas priekšlikumā, ar ko izveido programmu 
“Tiesības un vērtības”2;

3. atzinīgi vērtē to, ka salīdzinājumā ar 2020. gada budžetu sadaļā “Izpildes un 
korporatīvās komunikācijas pakalpojumi” ir ierosināts par 12 % palielināt saistību 
apropriācijas un par 5 % — maksājumu apropriācijas; ierosina vēl vairāk palielināt 
finansējumu, lai Komisija varētu aktīvi iesaistīties paziņojumā par Eiropas nākotni un 
pastiprināt cīņu pret ārvalstu iejaukšanos un dezinformāciju;

4. ierosina palielināt budžeta pozīciju “Komisijas pārstāvniecības”, lai palielinātu 
publiskās debates par ES jautājumiem, apkarotu dezinformāciju, aktīvi sadarbotos ar 
pilsoņiem un nodrošinātu papildu resursus pasākumu finansēšanai saistībā ar konferenci 
par Eiropas nākotni; uzskata, ka Parlamentam būtu arī jānodrošina šim nolūkam 
atbilstoši resursi tā vietējiem birojiem;

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_LV.html un 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0153_LV.html 
2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_LV.html
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5. atzinīgi vērtē to, ka ir ierosināts par 35 % palielināt saistību apropriācijas un par 24 % 
— maksājumu apropriācijas budžeta postenī “Komunikācijas pakalpojumi 
iedzīvotājiem”; ierosina vēl vairāk palielināt to komunikācijas darbību apmēru, kas būs 
vajadzīgas saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni. aicina Komisiju iesniegt 
vajadzīgos priekšlikumus, ja būs vajadzīgas papildu apropriācijas;

6. uzsver, ka iepriekš minētās budžeta palielināšanas mērķis ir sniegt konkrētus rezultātus 
un kvalitatīvu saziņu ar iedzīvotājiem; lai nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu iepriekš 
minētajās budžeta pozīcijās, būtu jāpublisko regulāri pārskati par to, kā resursi ir 
izlietoti un kāda ir to ietekme.
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SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta komitejai

par Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējo budžetu
(2020/1998(BUD))

Atzinuma sagatavotājs: Robert Biedroń

IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 8. pantu Savienība visās savās 
darbībās tiecas novērst nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm un veicināt 
līdztiesību, nosakot principu par dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu; tā kā 
2021. gada budžeta procedūra, kas ir pirmā no 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu 
shēmā (DFS) ietvertajām procedūrām, sniedz iespēju labāk integrēt dzimumu 
līdztiesības aspektu visā budžeta procedūrā, budžeta plānošanā ievērojot dzimumu 
līdztiesības principu; jo īpaši ņemot vērā Covid-19 krīzes dažādo ietekmi uz dzimumu 
līdztiesību, sevišķi uz sieviešu tiesībām, piemēram, lielāku ar dzimumu saistītu 
vardarbību pārvietošanās ierobežojumu laikā, lielāku risku izkrist no darba tirgus, kas 
saistīts ar lielāku aprūpes pienākumu slogu, lielāku to sieviešu īpatsvaru, kuras 
nodarbinātas nozarēs, ko skāruši pārvietošanās ierobežojumi, tostarp neoficiālajā 
ekonomikā un nozarēs ar nestabilākiem darba apstākļiem,

1. uzsver, ka programma “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” ir vienīgā Savienības 
programma ar mērķorientētiem pasākumiem dzimumu līdztiesības jomā, tostarp ar 
dzimumu saistītas vardarbības novēršanai un apkarošanai; stingri pauž atkārtotu prasību 
palielināt īpaši resursus un izveidot speciālu budžeta pozīciju nolūkā apkarot ar 
dzimumu saistītu vardarbību, jo īpaši ņemot vērā to, ka Covid-19 krīzes laikā ir 
pieaugusi vardarbība pret sievietēm, kā arī prasību programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, 
tiesības un vērtības” sadaļās “Daphne” un “Vērtības” palielināt finansējumu, kas 
paredzēts dzimumu līdztiesībai un mērķim par dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanu, kā arī attiecīgajām organizācijām; atkārtoti aicina iekļaut īpašas budžeta 
pozīcijas visiem mērķorientētiem dzimumu līdztiesības pasākumiem, kas būtu laba 
prakse dzimumu līdztiesības principa ievērošanai budžeta plānošanā ar mērķi atvieglot 
dzimumu līdztiesībai paredzēto izdevumu izsekošanu;
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2. nolūkā veicināt sieviešu dalību darba tirgū uzsver nepieciešamību būtiski palielināt 
ESF+ resursus, lai nodrošinātu iekļaušanu darba tirgū un pielāgotu apmācību, jo Covid-
19 krīze ir nesamērīgi ietekmējusi sieviešu nodarbinātību, jo īpaši neoficiālajā 
ekonomikā strādājošo sieviešu nodarbinātību, no kurām daudzas, iespējams, nevarēs 
uzsākt oficiālu nodarbinātību, jo viņas veic bērnu aprūpes pienākumus, kā arī sievietes, 
kas strādā nestabilos darba apstākļos, sievietes, kurām ir nepilna laika darba līgums, un 
dažās ļoti skartās un ļoti feminizētās nozarēs, piemēram, veselības aprūpē, 
mazumtirdzniecībā un aprūpes struktūrās un pakalpojumu sniegšanā, bērnu aprūpē, 
vecāka gadagājuma cilvēku aprūpē, kā arī ilgtermiņa un sociālajā aprūpē;

3. uzsver nepieciešamību apsvērt iespēju palielināt resursus, kuri domāti tam, lai sievietēm 
vairāk tiktu nodrošinātas pilnvērtīgas iespējas, izmantojot uzņēmējdarbību, un atbalstīt 
sieviešu vadītus MVU, nodrošinot viņām piekļuvi aizdevumiem un finansējumam, 
izmantojot īpašas programmas;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis risināt sieviešu nepietiekamās pārstāvības problēmu 
digitālās ekonomikas, IKT, kā arī zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un 
matemātikas (STEM) nozarēs izglītības, apmācības un nodarbinātības ziņā, sevišķi 
veicot īpašus pasākumus, kuru mērķis ir informēt un mudināt meitenes izpētīt STEM, lai 
motivētu viņas mācīties, studēt un turpināt karjeru šajā jomā, un piešķirt mērķorientētas 
apropriācijas, lai novērstu digitālo plaisu starp dzimumiem, izstrādājot priekšlikumus 
digitālo prasmju un digitālās pratības uzlabošanai, un palielināt viņu iespējas sasniegt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, kā arī palīdzēt sievietēm pielāgoties jauniem darba 
apstākļiem pēc Covid krīzes un sekmēt viņu lielāku līdzdalību ekonomikā;

5. aicina palielināt apropriācijas kultūras, jaunrades un iekļaujošas sabiedrības kopās, lai 
labāk integrētu dzimumperspektīvu katrā programmā, kā arī atbalstītu un veicinātu 
Savienībā pētījumus un pētniecību dzimumu līdztiesības jomā;

6. tādēļ uzsver nepieciešamību palielināt budžeta piešķīrumus, ar kuriem atbalsta 
seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to saistīto tiesību vispārēju ievērošanu un 
piekļuvi tām; aicina dalībvalstis aizsargāt seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to 
saistītās tiesības, jo īpaši nodrošinot, ka pastāv reproduktīvās veselības programmas un 
pakalpojumi, tostarp primārā brīvprātīga ģimenes plānošanas aprūpe un zāles, kā arī 
aizsargāt māšu un jaundzimušo veselību; aicina Komisiju un dalībvalstis piešķirt 
papildu resursus programmai EU4Health, jo īpaši lai nodrošinātu pieejamu un drošu 
seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību (SRHR) pakalpojumu nepārtrauktu un 
savlaicīgu sniegšanu, kā arī lai atbalstītu darbības, kuru mērķis ir risināt veselības 
jautājumus, kas saistīti ar vardarbību dzimuma dēļ, un atbalstīt tos, kuri cietuši no 
dzimumbalstītas vardarbības; vērš īpašu uzmanību uz sievietēm, kuras dzīvo lauku 
apvidos, mazapdzīvotos un vismazāk pieejamos apgabalos un kuru piekļuve šādiem 
pakalpojumiem bieži vien ir ierobežotāka;

7. uzsver, ka ar Savienības budžetu būtu aktīvāk jācenšas sasniegt ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķus; tādēļ aicina Komisiju atbalstīt pasākumus un projektus, kuru mērķis ir 
izskaust sieviešu un bērnu nabadzību, veicināt lielāku un labāku integrāciju darba tirgū, 
novērst darba un algu nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm, uzlabot piekļuvi 
veselības aprūpei un tās sniegšanu un apkarot vardarbību pret sievietēm, bērniem un 
jauniešiem;
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8. aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, ka papildu apropriācijas tiek piešķirtas sieviešu 
tiesību organizācijām, jo īpaši tām, kas strādā, lai veicinātu SRHR un LGBTI+ tiesības; 
atkārtoti prasa ieviest mehānismu Savienības budžeta aizsardzībai, ja pastāv vispārēji 
trūkumi saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs; uzsver, ka Parlamenta piekrišanai 2021.–
2027. gada DFS vajadzētu būt atkarīgai no Savienības vērtību ievērošanas, un ir gatavs 
nesniegt piekrišanu DFS, ja politiska vienošanās par šādu mehānismu netiks panākta;

9. atkārtoti apstiprina Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta un Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūras svarīgo lomu un aicina palielināt to budžetu, lai uzlabotu to 
darbā pieņemšanas un pētniecības spējas; atgādina, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūtam ir svarīga nozīme, lai izprastu dzimumu nevienlīdzības apmēru un cēloņus 
Savienībā; tādēļ aicina palielināt budžeta piešķīrumu pozīcijā “Nediskriminācijas un 
līdztiesības veicināšana”.
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KOPĪGS PAZIŅOJUMS, KAS PIEŅEMTS BUDŽETA TRIALOGĀ 2020. GADA 
22. SEPTEMBRĪ

Orientējošs budžeta procedūras grafiks un Samierināšanas komitejas darbības kārtība 
2020. gadā

A. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīguma par budžeta 

disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību pielikuma A daļu 

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija vienojas par šādu pamatgrafiku 2021. gada 

budžeta procedūrai.

1. Ņemot vērā ārkārtas apstākļus Covid-19 pandēmijas dēļ, pavasara trialogs netika 

sasaukts. Tā vietā trīs iestādes, apmainoties ar vēstulēm, apstiprināja iepriekšējo šā 

paziņojuma versiju saskaņā ar to attiecīgajām iekšējām procedūrām. Tā kā 2021. gada 

budžeta grafiks ir saistīts ar sarunām par DFS 2021.–2027. gadam, tas ir jāpielāgo.

2. Komisija 2021. gada aplēšu tāmi iesniedza 2020. gada 24. jūnijā.

3. 22. septembrī notiks trialogs un iestāžu sanāksme par maksājumiem.

4. Padome pieņems savu nostāju un to iesniegs Eiropas Parlamentam 1. oktobrī atbilstīgi 

Līguma prasībām.

5. Eiropas Parlamenta Budžeta komiteja par grozījumiem Padomes nostājā balsos līdz 42. 

nedēļas beigām (oktobra vidum).

6. 29. oktobrī notiks trialogs un iestāžu sanāksme par maksājumiem.

7. Eiropas Parlaments par savu lasījumu balsos plenārsēdē 46. nedēļā.

8. Samierināšanas laikposms sāksies 17. novembrī. Saskaņā ar LESD 314. panta 4. punkta 

c) apakšpunktu samierināšanas procedūrai paredzētais laiks beigsies 2020. gada 

7. decembrī.

9. Samierināšanas komitejas sanāksmes notiks 19. novembrī (sanāksmi rīkos Eiropas 

Parlaments) un 3. decembrī (sanāksmi rīkos Padome), un tā var sanākt vēl pēc vajadzības; 

Samierināšanas komitejas sanāksmes sagatavos trialogā(-os). Trialogs ir plānots 

19. novembrī. Divdesmit vienu dienu ilgajā samierināšanas laikposmā var sasaukt 

papildu trialogu(-us).

B. Samierināšanas komitejas darbības kārtība ir izklāstīta minētā Iestāžu nolīguma 

pielikuma E daļā.
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