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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada budžeta 
grozījuma Nr. 10/2020 projektu – Maksājuma apropriāciju palielinājums saskaņā ar 
atjaunināto izdevumu prognozi un citām izdevumu un ieņēmumu korekcijām
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0298(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 budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projektu, ko Komisija pieņēma 2020. gada 
9. oktobrī (COM(2020)0962),

– ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projektu, ko Padome 
pieņēma xxx un nosūtīja Eiropas Parlamentam xxx (00000/2020 – C9-0000/2020),

– ņemot vērā Reglamenta 94. pantu,

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

A. tā kā budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projekta mērķis ir palielināt maksājumu 

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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apropriāciju līmeni saskaņā ar atjaunināto prognozi un pēc tam, kad ir ņemta vērā 
vispārējā pārvietojumā (DEC 16/2020) ierosinātā pārdale, pielāgot ieņēmumu daļu, lai 
ņemtu vērā ietekmi, ko rada valūtas kursa atšķirības un iekasētie papildu naudas sodi, 
un iekļaut budžetā vēl citas mazākas izdevumu korekcijas attiecībā uz Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un dažu decentralizēto aģentūru (EVTI, 
EAAPI, EBI un ELA) apropriāciju līmeni;

B. tā kā budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projektā ir ierosināts kopējs maksājumu 
apropriāciju palielinājums 1569,3 miljonu EUR apmērā attiecībā uz 1.a izdevumu 
kategoriju “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”, 1.b izdevumu kategoriju 
“Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija”, 2. izdevumu kategoriju “Ilgtspējīga 
izaugsme: dabas resursi” un 4. izdevumu kategoriju “Globālā Eiropa”;

C. tā kā maksājumu apropriācijas 93,8 miljonu EUR apmērā palīdzēs izpildīt COSME 
aizdevumu garantiju mehānisma saistības, lai atbalstītu MVU, kurus skārušas Covid-19 
ekonomiskās sekas;

D. tā kā ar 750 miljoniem EUR papildu maksājumu apropriācijās ELFLA tiks finansēti 
vienreizēji maksājumi, lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem un mazajiem un vidējiem 
lauksaimniecības uzņēmumiem, kurus ietekmējis Covid-19;

E. tā kā maksājumu apropriācijas 586 miljonu EUR apmērā atbalstīs ES globālo atbildes 
reakciju, lai palīdzētu partnervalstīm, izmantojot Pirmspievienošanās palīdzības 
instrumentu (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (EKI) un attīstības sadarbības 
instrumentu (ASI);

F. tā kā, rūpīgi pārskatot decentralizēto aģentūru budžeta izpildi, ir konstatēti ietaupījumi, 
kas palīdz samazināt maksājumu apropriācijas par 9,1 miljonu EUR; 

G. tā kā naudas sodi un soda maksājumi 128 miljonu EUR apmērā, kas iekasēti līdz 
2020. gada septembra beigām, ir palīdzējuši samazināt dalībvalstu pašu resursu 
iemaksas Savienības budžetā;

H. tā kā ierosinātā budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projekta kopējā ietekme uz ieņēmumiem 
ir citu ieņēmumu samazinājums par 588 miljoniem EUR, kas līdzsvarots ar attiecīgu 
NKI iemaksu palielinājumu,

1. pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projektu, kas 
saistībā ar Covid-19 krīzi ir veltīts tam, lai nodrošinātu 1569,3 miljonus EUR papildu 
maksājumu apropriācijās pēc tam, kad ir ņemta vērā vispārējā pārvietojumā ierosinātā 
pārdale, lai koriģētu ieņēmumu daļu un lai iekļautu budžetā vēl citas mazākas izdevumu 
korekcijas;

2. apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projektu;

3. uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 10/2020 ir pieņemts galīgajā 
variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

4. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem. 


