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B9-0230/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropadomes 2020. gada 17.–21. jūlija ārkārtas 
sanāksmes secinājumiem
(2020/2732(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 225., 295., 310., 311., 312., 
323. pantu un 324. pantu un Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2., 3. un 15. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 2. maija priekšlikumu un Komisijas 2020. gada 
28. maija grozīto priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
(DFS) 2021.–2027. gadam (COM(2018)0322),

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 2. maija priekšlikumu  un 2020. gada 28. maija 
grozīto priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu 
(COM(2018)325),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 27. maija paziņojumu “ES budžets – Eiropas 
atveseļošanas plāns” (COM(2020)442) un tam pievienotās regulas, lēmumus un 
juridiskos dokumentus, kas saistīti ar DFS, pašu resursiem un atveseļošanas plānu,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 7. jūlijā sagatavoto Eiropas ekonomikas prognozi — 
2020. gada vasara,

– ņemot vērā 2020. gada 21. jūlijā pieņemtos Eiropadomes secinājumus,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

1. ņem vērā Eiropadomes 17. un 21. jūlija sanāksmes rezultātus un valstu un valdību 
vadītāju pieņemtos secinājumus; turklāt atzinīgi vērtē to, ka valstu un valdību vadītāji ir 
pieņēmuši ekonomikas atveseļošanas instrumentu ekonomikas stimulēšanai, kā to maijā 
ierosināja Eiropas Parlaments; pauž atbalstu Eiropadomes pieejai, kas nepārsniedza 
Līgumu noteikumus; uzskata, ka šāds pasākumu kopums nodrošina impulsu 
ieguldījumiem, tostarp piesaistot privātus ieguldījumus, kas palīdzēs dalībvalstīm 
cīnīties pret sagaidāmo pašreizējās krīzes smago un ilgstošo ietekmi; uzsver, ka šim 
apjomīgajam atveseļošanas pasākumu kopumam būs ievērojama nozīme pašreizējos 
centienos pārveidot mūsu ekonomiku, apkopojot stratēģiskos ieguldījumus MVU un 
Eiropas rūpniecības atbalstam, kā arī palielināt nodarbinātības iespējas un prasmes, lai 
mazinātu krīzes ietekmi uz darba ņēmējiem, patērētājiem un ģimenēm; uzskata, ka ir 
svarīgi tādējādi risināt ekonomiskās nevienlīdzības un to vajadzības, kurus krīze ir 
skārusi vissmagāk;

2. pauž šaubas par saistību iekļaušanu, kas ir saistītas ar klimata mērķiem, jo tie var būt 
pārāk vērienīgi un kavēt dalībvalstu iespējas atbalstīt nodarbinātību un stipru valstu 
rūpniecisko bāzi;

3. apņemas risināt konstruktīvas un tālredzīgas sarunas ar Padomi un Komisiju, 
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pamatojoties uz to attiecīgajām nostājām; ir gatavs paātrināt sarunas, lai laikus 
nodrošinātu pozitīvu un konstruktīvu iznākumu, kas ļautu pasākumus īstenot no 2021. 
gada sākuma;

4. norāda, ka Covid-19 krīzei ir ļoti atšķirīga ietekme uz ekonomiku dalībvalstīs, jo 
iespējas reaģēt uz ekonomikas krīzi ļoti atšķiras; uzsver, ka daudzas dalībvalstis, kurus 
visvairāk ir skārusi veselības krīze, vissmagāk cietīs arī ekonomiskā ziņā; pauž bažas, 
ka dalībvalstu asimetriskie ekonomiskie reaģēšanas pasākumi varētu izraisīt vēl vienu 
finanšu un valsts parāda krīzi, apdraudēt ES konverģences centienus un radīt vienotā 
tirgus izkropļojumus;

5. pauž bažas par to, ka līdzekļi, par kuriem panākta vienošanās saskaņā ar atveseļošanas 
paketi, nebūs pieejami nekavējoties; pauž ārkārtīgu nožēlu par to, ka līdzekļi, kas 
paredzēti, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju, ir pieejami tikai 2021. gada pavasarī – 
aptuveni divpadsmit mēnešus pēc krīzes smagākā perioda daudzās dalībvalstīs;

6. uzsver, ka Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumenta finansētajām programmām 
vajadzētu atbilst ar ES saistībām un prioritātēm un būt pilnībā saskaņotām ar tām; 
norāda, ka koronavīrusa pandēmija ir radikāli mainījusi publiskās un privātās finanses, 
un tādēļ Komisijai būs visaptveroši jāpārskata savas politiskās prioritātes, tostarp 
ieviešot “atgūstamības noteikšanu” un apturot visas saskaņā ar Eiropas zaļo kursu 
paredzētās darbības, lai samazinātu administratīvo un regulatīvo slogu un ļautu veikt 
visus nepieciešamos pasākumus uzņēmumu un rūpniecības atbalstam Eiropas un valstu 
līmenī;

7. uzskata, ka ekonomikas atveseļošanas ietvaros finansētās reformas un ieguldījumi 
varētu būt vērsti uz konkurētspēju un mērķiem, kas orientēti uz nākotni, piemēram, 
pētniecību, digitalizāciju un atbalstu MVU, kā arī veicināt uzņēmējdarbību un mazināt 
energoatkarību no trešām valstīm, un to galvenais mērķis ir stimulēt un veicināt spēcīgu 
un konkurētspējīgu ekonomiku visās dalībvalstīs, tādējādi sekmējot nodarbinātību un 
ekonomikas izaugsmi; uzsver, ka dalībvalstis vislabāk spēj noteikt tos projektus un 
ieguldījumus, kas vislielākā mērā spēj nodrošināt pievienoto vērtību, izmantojot 
atveseļošanas fondus;

8. uzskata, ka Parlaments kā viena no budžeta lēmējiestādēm un ņemot vērā 
pārredzamības, demokrātijas un pārskatatbildības nozīmi, ir pilnībā jāiesaista 
atveseļošanas instrumenta izveidē un īstenošanā, kā arī aizņēmumu un aizdevumu 
operācijās, jo tās ir budžeta pamatoperācijas; uzskata, ka līdzekļi būtu jāizmaksā ātri, lai 
atbalstītu steidzami nepieciešamo atjaunošanas procesu un nodrošinātu, ka ātro 
reaģēšanas spēku programmas tiek saskaņotas ar esošajiem ES fondiem un mērķiem, 
kuriem ir reāla Eiropas pievienotā vērtība; uzskata, ka Parlamenta veikta ex–post 
demokrātiska kontrole pār atveseļošanas instrumenta izveidi un īstenošanu, kā arī 
aizņēmumu un aizdevumu operācijām ir jānodrošina un jāpapildina ar nepieciešamo 
pārredzamību, informēšanu un pārskatatbildību attiecībā pret pilsoņiem;

9. aicina Komisiju izvairīties no nereālām cerībām vai prognozēm par savu projektu peļņas 
normu un ieviest uzlabotus darbības rādītājus, kas labāk atspoguļo projektu rezultātus, 
lai varētu labāk novērtēt to izdevīgumu;

10. apstiprina starpvaldību pieejas izmantošanu, lai efektīvi un lietderīgi atrisinātu 
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šķelšanos, parādot, cik vērtīgi ir rast kolektīvu pieeju visās dalībvalstīs, pamatojoties uz 
nacionālo valstu interešu respektēšanu; uzsver, ka galīgā vienošanās ir jāpanāk tā, lai tā 
atbilstu Eiropas iedzīvotāju vajadzībām;

11. uzsver, ka DFS 2021.–2027. gadam ir iespējami uzlabojumi, jo īpaši uz nākotni vērstās 
programmās; uzsver, ka ir vajadzīgas reālas politiskas sarunas un kvalitatīva 
vienošanās;

12. pauž bažas par to, ka DFS un tās programmu ilgtermiņa dzīvotspēju nevajadzētu 
apdraudēt, izmantojot īstermiņa pieeju, kas galvenokārt vērsta uz politisku kompromisu 
atveseļošanas pasākumu finansēšanai; uzskata, ka piešķīrumu kohēzijas politikai, kas ir 
būtisks elements dalībvalstu ekonomiskās attīstības atbalstam, nedrīkst strukturāli 
samazināt;

13. pauž nožēlu, ka, samazinot piešķīrumus kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) , 
netiek atzīta tās stratēģiskā nozīme; uzsver, ka KLP budžeta samazināšana ir pretrunā 
Eiropas Parlamenta aicinājumam saglabāt un stabilizēt KLP budžetu reālā izteiksmē; 
atkārtoti norāda, ka finansējuma samazināšana ierobežos lauksaimnieku iespējas 
veicināt stabilitāti ES lauksaimniecības pārtikas tirgos un sasniegt citus politikas 
mērķus;

14. uzsver, ka iestāžu sarunās būtu jāiekļauj DFS un atveseļošanas instrumenta sadalījums 
pa programmām; uzsver, ka pamatprogrammām tagad draud tūlītējs samazinājums 
laikposmā no 2020. līdz 2021. gadam; turklāt norāda, ka no 2024. gada ES budžets 
kopumā varētu būt krietni mazāks par pašreizējo līmeni, kas būtu pretrunā ES saistībām 
un prioritātēm un apdraudētu tās, jo īpaši digitalizācijas programmu, atbalstu 
ekonomikas pārkārtošanai un konkurētspējīgam vienotajam tirgum, aizsardzības spēju 
veicināšanu, nodarbinātības atbalstu un ģeopolitisko programmu;

15. uzsver, ka visi ar atveseļošanas instrumentu saistītie atmaksājumi (pamatsumma un 
procenti) būtu jāuzskaita papildus DFS maksimālajiem apjomiem un jāiekļauj “pašu 
resursu maksimālā apjoma ārkārtējā un pagaidu palielinājumā”, kā paredzēts 3. panta c) 
punktā Padomes Lēmumā par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu [COM(2020) 
445-2018/0135 (CNS)];

16. norāda, ka Komisija un Padome ir plaši izmantojušas ierobežoto elastību, par ko 
vienojās iepriekšējās sarunās par DFS, lai risinātu bezprecedenta un/vai neparedzētas 
krīzes attiecīgajā finanšu periodā; tādēļ uzstāj, ka elastība būtu jāpalielina vismaz 
Eiropas Komisijas ierosinātajā līmenī un gan saistību, gan maksājumu apropriācijās 
jāaprēķina, pārsniedzot DFS maksimālos apjomus;

17. atgādina par valstu un valdību vadītāju panākto vienošanos par pašu resursiem; norāda, 
ka Komisija savā DFS priekšlikumā ir arī ierosinājusi jaunus priekšlikumus attiecībā uz 
pašu resursiem; mudina Komisiju neaicināt ES piešķirt nodokļu iekasēšanas pilnvaras 
un negūt papildu pašu resursus, kas saistīti ar vides mērķiem; uzsver, ka iemaksas, kuru 
pamatā ir nacionālais kopienākums, nodrošina uzticamu, stabilu un taisnīgu ES budžeta 
ieņēmumu avotu un saņem ļoti spēcīgu atbalstu no lielākās daļas dalībvalstu, kā arī 
uzskata, ka pašu resursi būtu skaidri un vienoti jānorāda valstu budžetos, lai nodrošinātu 
ES ieņēmumu pārredzamību un salīdzināmību;
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18. tādēļ apliecina gatavību paātrināt 2021.–2027. gada DFS programmu un atveseļošanas 
plāna pieņemšanu, lai nodrošinātu to netraucētu uzsākšanu no 2021. gada 1. janvāra ar 
nosacījumu, ka līdz tam var pietiekamā mērā vienoties par iepriekš minētajiem 
uzlabojumiem;

19. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Eiropadomei un Komisijai.


