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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada budžeta 
grozījuma Nr. 6/2020 projektu “Eiropas atveseļošanas plāna īstenošanas sākšanas 
atspoguļošana 2020. gada budžetā”
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/2093(BUD))

Eiropas Parlaments,

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

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

– 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. 966/20121, un jo īpaši tās 44. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā 
variantā pieņēma 2019. gada 27. novembrī2, 

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

– 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 Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas 
Savienības pašu resursu sistēmu5,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam 
(COM(2020)0446),

– ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 6/2020 projektu, ko Komisija pieņēma 2020. gada 
3. jūnijā (COM(2020)0423),

– ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2020 projektu, ko Padome 
pieņēma 2020. gada xx. jūlijā un nosūtīja Parlamentam 2020. gada xx. jūlijā 

1 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
2 OV L 57, 27.2.2020.
3 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
4 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
5 OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.
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(00000/2020– C9-0000/2020),

– ņemot vērā Reglamenta [94. pantu / 94. un 96. pantu],

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

A. tā kā budžeta grozījuma Nr. 6/2020 projekta mērķis ir nodrošināt 11 540 miljonus EUR 
saistību apropriācijās un 6540 miljonus EUR maksājumu apropriācijās, lai ņemtu vērā 
ietekmi, ko rada tiesību aktu priekšlikumi, kurus Komisija pieņēma 27., 28. un 29. maijā 
saistībā ar Savienības ekonomikas atveseļošanas paketi, un tas papildina priekšlikumu 
pārskatīt DFS regulu attiecībā uz 2020. gadu;

B. tā kā Komisija ir ierosinājusi grozīt ESIF regulu6 nolūkā izveidot īpašu maksātspējas 
atbalsta instrumentu, ar ko tiks mobilizēts privātais kapitāls, lai atbalstītu Covid-19 
krīzes skarto uzņēmumu maksātspēju (5 miljardi EUR saistību apropriācijās un 
2,5 miljardi EUR maksājumu apropriācijās);

C. tā kā Komisija, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, ir ierosinājusi EFIA regulas7 
grozījumu nolūkā piešķirt papildu 1040 miljonus EUR saistību un maksājumu 
apropriācijās, lai palielinātu fonda spēju piešķirt garantijas partnervalstīs un tādējādi 
veicinātu ātru reaģēšanu uz Covid-19 pandēmiju šajos reģionos;

D. tā kā Komisija ir ierosinājusi jaunu iniciatīvu React-EU8, saskaņā ar kuru dalībvalstīm 
būs tiesības izmantot papildu summas atbilstoši mērķim “Investīcijas izaugsmei un 
nodarbinātībai” no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) vai Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) (5 miljardi EUR saistību apropriācijās un 2,5 miljardi EUR maksājumu 
apropriācijās), lai atbalstītu darbības, kas veicina ar Covid-19 pandēmiju saistītās krīzes 
seku pārvarēšanu reģionos, kuru ekonomika un darbvietas ir cietušas smagāk, un ar ko 
tiek sagatavota to ekonomikas atveseļošana, vai brīvprātīgi palielināt piešķīrumu 
Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalstītajām programmām;

E. tā kā Komisija ir ierosinājusi, ka Savienībai ar 500 miljoniem EUR saistību un 
maksājumu apropriācijās ir jāpiedalās Eiropas Investīciju fonda — kas ir atbildīgs par 
papildu garantiju summu īstenošanu, kuras sedz no Savienības budžeta saskaņā ar 
Savienības ekonomikas atveseļošanas paketi, — kapitāla palielināšanā;

F. tā kā gandrīz visas rezerves līdz daudzgadu finanšu shēmas maksimālajiem apjomiem 
un īpašo instrumentu satvarā pieejamās summas 2020. gadam ir izlietotas, tā kā 
Komisija ir ierosinājusi finansēt Eiropas atveseļošanas plāna uzsākšanu 2020. gadā, 
pārskatot DFS regulu nolūkā palielināt 2020. gadam noteiktos saistību maksimālos 
apjomus 1.a un 1.b izdevumu apakškategorijā un 4. izdevumu kategorijā, un tā kā šo 
budžeta grozījuma projektu var pieņemt tikai pēc pārskatītas DFS regulas pieņemšanas,

1. pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 6/2020 projektu, kas ir 
paredzēts, lai nodrošinātu 11 540 miljonus EUR saistību apropriācijās un 
6540 miljonus EUR maksājumu apropriācijās nolūkā atspoguļot ietekmi, ko rada tiesību 

6 COM(2020)0404, 29.5.2020.
7 COM(2020)0407, 28.5.2020.
8 COM(2020)0451, 27.5.2020.
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aktu priekšlikumi, kurus Komisija pieņēma 27., 28. un 29. maijā saistībā ar Eiropas 
Savienības ekonomikas atveseļošanas paketi, un kas papildina priekšlikumu pārskatīt 
DFS regulu attiecībā uz 2020. gadu;

2. [apstiprina / pieņem zināšanai] Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma 
Nr. 6/2020 projektu;

3. [uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 6/2020 ir pieņemts galīgajā 
variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; / 
nolemj izdarīt turpmāk norādītos grozījumus Padomes nostājā attiecībā uz budžeta 
grozījuma Nr. 6/2020 projektu;]

4. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju [ar Parlamenta izdarītajiem grozījumiem] nosūtīt 
Padomei, Komisijai, kā arī pārējām attiecīgajām iestādēm un struktūrām un dalībvalstu 
parlamentiem.


