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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē politiskās vienošanās, 
tostarp kopīgās un vienpusējās 
deklarācijas, ko likumdevēji panāca 2020. 
gada 5. novembrī attiecībā uz Tiesiskuma 
regulu un 2020. gada 10. novembrī 
attiecībā uz DFS, iestāžu nolīgumu un 
ESAI; uzsver, ka minētās vēsturiskās 
politiskās vienošanās cita starpā ietver 
šādus noteikumus:

• bezprecedenta 
1,8 triljonu EUR pakete, ko veido 
DFS 2021.–2027. gadam (sākot ar 
1074 miljardiem EUR un summu 
pakāpeniski palielinot līdz 
1085 miljardiem EUR) 
apvienojumā ar Atveseļošanas 
instrumentu (750 miljardi EUR);

• 16 miljardu EUR liels 
papildinājums DFS 2021.–
2027. gadam, kas jāpiešķir EP 
noteiktajām ES pamatprogrammām 
(“ES veselība”, “Apvārsnis 
Eiropa”, Erasmus+, Integrētās 
robežu pārvaldības fonds, Frontex, 
InvestEU, “Tiesības un vērtības”, 
“Radošā Eiropa”, humānā palīdzība 
un Kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instruments), kā arī 
jāizmanto budžeta pasākumu 
pastiprināšanai neparedzētu 
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notikumu gadījumā;

• juridiski saistošs ceļvedis 
jaunu pašu resursu ieviešanai 
nākamās DFS laikā; ar tiem 
vajadzētu pietikt vismaz tam, lai 
segtu turpmākās izmaksas saistībā 
ar ES Atveseļošanas instrumenta 
līdzekļu atmaksu (pamatsumma un 
procenti);

• juridiski saistoša minimālā 
daļa, kas jāvelta ar klimatu 
saistītiem izdevumiem, proti, 
vismaz 30 % no DFS un 
Atveseļošanas instrumenta, un ar 
bioloģisko daudzveidību saistītiem 
izdevumiem, proti, 7,5 % 
(2024. gadā) un 10 % (sākot no 
2026. gada) no DFS;

• elementi, ar kuriem uzrauga 
izdevumus dzimumu līdztiesības un 
dzimumu līdztiesības aspekta 
integrācijas jomā;

• Eiropas Parlamenta kā 
budžeta lēmējinstitūcijas lomas 
nostiprināšana saistībā ar ES 
Atveseļošanas instrumenta un ārējo 
piešķirto ieņēmumu [pārvaldību], 
kā arī saistībā ar tādu turpmāku 
ārkārtas instrumentu izveidi, kuru 
pamatā ir LESD 122. pants;

• efektīvi tiesiskuma 
nosacījumi;
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