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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

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

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam
(0000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0109(APP))

(Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai (COM(2020)0446),

– ņemot vērā projektu Padomes regulai (00000/2020),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 312. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas 
līguma 106.a pantu (C9-xxxx/2020),

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ieteikumu (A9-0000/2020),

1. sniedz piekrišanu Padomes regulas projektam;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums Padomes regulas projektam, ar ko groza daudzgadu finanšu shēmu 
(DFS) 2014.–2020. gadam, paredz par 11,5 miljardiem EUR palielināt 2020. gada saistību 
maksimālo apjomu, lai mobilizētu ieguldījumus un finansētu pasākumus steidzamām krīzes 
vajadzībām saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu. Šīs pārskatīšanas mērķis ir nodrošināt 
pagaidu risinājumu līdz brīdim, kad tiks pieņemts tiesību akts par ES Atveseļošanas 
instrumentu (Next Generation EU), kas, paredzams, stāsies spēkā 2021. gadā. 

Saskaņā ar Parlamenta nostāju, kas paredz darīt visu nepieciešamo, lai palīdzētu 
iedzīvotājiem, uzņēmumiem, reģioniem un dalībvalstīm pēc iespējas drīz atgūties no Covid-
19 pandēmijas ekonomiskajām un sociālajām sekām, DFS līdzreferenti pozitīvi vērtē 
Komisijas priekšlikumu palielināt 2020. gada saistību maksimālo apjomu. 2014.–2020. gada 
DFS pārskatīšana ir priekšnoteikums tam, lai pēc tam tiktu izskatīts budžeta grozījuma 
Nr. 6/2020 projekts (BGP). 

Ņemot vērā jautājuma steidzamību, līdzreferenti ir ierosinājuši Budžeta komitejai jau sākt 
sagatavošanas darbu, gaidot Padomes nostāju, kas, cerams, tiks saņemta līdz 2020. gada 
jūlijam. Ieteikuma projekts sniegt piekrišanu ir sagatavots, pieņemot, ka Padome Komisijas 
priekšlikumu negrozīs. 

Padomes apspriežu rezultāti būs pienācīgi jāņem vērā, kad ieteikuma projekts tiks iesniegts 
balsošanai Budžeta komitejā.

Galīgais ieteikums neskars Parlamenta nostāju un rezultātus, kas tiks gūti iestāžu sarunās par 
2021.–2027. gada DFS, pašu resursiem un atveseļošanas paketi, kā arī jebkuru DFS 
leģislatīvo dokumentu, par kuru jāvienojas saskaņā ar koplēmuma procedūru.


