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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā 
budžeta projektu (00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0000(BUD)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 2018. gada 8. oktobra īpašo 
ziņojumu par globālo sasilšanu par 1,5 °C1,

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

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

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas 
Savienības pašu resursu sistēmu2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un 
par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3,

– 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. 966/20124,

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam5 (DFS regula),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 28. maija grozīto priekšlikumu regulai, ar ko nosaka 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam (COM(2020)0443),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību6,

– ņemot vērā 2020. gada 10. novembra politisko vienošanos par daudzgadu finanšu shēmu 
2021.–2027. gadam,

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
6 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
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– ņemot vērā 2020. gada 16. janvāra rezolūciju par Konvencijas par bioloģisko 
daudzveidību Pušu konferences 15. sesiju (COP15)7,

– ņemot vērā 2020. gada 19. jūnija rezolūciju par 2021. gada budžeta izstrādes vispārējām 
pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija8,

– ņemot vērā 2020. gada 11. maija rezolūciju par Eiropas Parlamenta 2021. finanšu gada 
ieņēmumu un izdevumu tāmi9,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko 
Komisija pieņēma 2020. gada 27. jūlijā (COM(2020)0300) (“BP”),

– ņemot vērā nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta 
projektu, ko Padome pieņēma 2020. gada 28. septembrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam 
2020. gada 1. oktobrī (11072/1/2020 – C9-0314/2020),

– ņemot vērā 2020. gada 12. novembra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas 
Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu10,

– ņemot vērā to, ka Samierināšanas komiteja Līguma par Eiropas Savienības darbību 
314. panta 6. punktā minētajā divdesmit vienas dienas termiņā nevienojās par kopīgu 
dokumentu,

– ņemot vērā Samierināšanas komitejas paziņojumu par kopīgu izpratni par 2021. gada 
budžeta saturu,

– ņemot vērā otro Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko 
Komisija saskaņā ar LESD 314. panta 8. punktu pieņēma 2020. gada X. decembrī 
(COM(2020)0000),

– ņemot vērā Padomes 2020. gada x. decembrī pieņemto nostāju attiecībā uz otro Eiropas 
Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (xxxxx/2020 – C8-xxxx/2020),

– ņemot vērā Reglamenta 94. pantu,

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

1. atgādina, ka Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 312. panta 1. punktā ir 
paredzēts, ka Savienības gada budžets atbilst daudzgadu finanšu shēmai; norāda, ka 
Samierināšanas komiteja 2020. gada 4. decembra sanāksmē nespēja vienoties par kopīgu 
dokumentu, iekļaujoties 21 dienu ilgajā samierināšanas periodā, kas paredzēts LESD 
314. panta 5. punktā, jo līdz pat līdz samierināšanas perioda beigām nebija skaidrības par 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam (DFS); 

2. atgādina, ka Samierināšanas komiteja panāca kopīgu izpratni par 2021. gada budžeta 
saturu, pamatojoties uz kopīgo secinājumu elementu projektu Nr. 4, ko Komisija iesniedza 

7 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0015.
8 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0166.
9 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0123.
10 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0302.
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2020. gada 4. decembrī, un aicināja Komisiju iesniegt otro 2021. gada budžeta projektu, 
kurā būtu atspoguļota kopējā izpratne, tiklīdz būs pietiekamas garantijas, ka varētu tikt 
ievērots LESD 312. panta 1. punkts; norāda, ka kopīgo secinājumu elementu projekts 
ietver piecus paziņojumus, tostarp par bērnu nabadzības apkarošanu saskaņā ar Eiropas 
Sociālo fondu Plus un par to, kā novērst Covid-19 krīzes ietekmi uz tādām nozarēm kā 
tūrisms un MVU, kā arī uz cilvēkiem, kurus tā skārusi visvairāk; 

3. norāda, ka Samierināšanas komitejas izvirzītie nosacījumi ir izpildīti un Komisijas 
iesniegtais otrais Savienības 2021. finanšu gada vispārējā budžeta projekts atbilst kopējai 
izpratnei; norāda, ka kopējās saistību apropriācijas 2021. gada budžetā ir noteiktas 
164 251,5 miljonu EUR apmērā un ir atstāta rezerve 778,8 miljonu EUR apmērā saistību 
apropriācijās, nepārsniedzot DFS 2021. gadam noteiktos maksimālos apjomus; 

4. atzinīgi vērtē to, ka samierināšanas sarunās panāktais palielinājums par 185 miljoniem 
EUR, kas papildina ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020 grozītā pirmā budžeta projekta 
summas, atbilst Parlamenta galvenajām politiskajām prioritātēm; norāda, ka palielinājumi 
ietver 60,3 miljonus EUR Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam – transports, 
42 miljonus EUR programmai LIFE, 25,7 miljonus EUR programmai “Digitālā Eiropa”, 
6,6 miljonus EUR programmai “Tiesības un vērtības”, 4,8 miljonus EUR programmai 
Daphne, 2,7 miljonus EUR programmai “Tiesiskums” un 25 miljonus EUR humānajai 
palīdzībai (tie ir daļa no 500 miljonu EUR palielinājuma laikposmam no 2021. līdz 
2027. gadam, par ko panākta vienošanās saistībā ar DFS), 10,2 miljonus EUR UNRWA 
saskaņā ar Kaimiņattiecību, attīstības un starptautiskās sadarbības instrumentu (NDICI) un 
7,3 miljonus EUR Eiropas Prokuratūrai; turklāt norāda, ka grozījumu vēstulē Nr. 1/2020 
jau bija iekļauti palielinājumi programmām “Apvārsnis Eiropa”, Erasmus+ un 
EU4Health, lai atspoguļotu DFS sarunu rezultātus; 

5. norāda, ka kopējās maksājumu apropriācijas 2021. gada budžetā ir noteiktas 
166 060,5 miljonu EUR apmērā un ir atstāta rezerve 2001,4 miljonu EUR apmērā, 
nepārsniedzot DFS 2021. gadam noteiktos maksimālos apjomus; atzinīgi vērtē to, ka 
apstiprinātais 2021. gada maksājumu apropriāciju kopējais apmērs salīdzinājumā ar 
2020. gada budžetu ir par 1,2 % lielāks; uzsver to, cik nozīmīgs ir kopīgais paziņojums 
par maksājumu apropriācijām, kurā Parlaments un Padome pamatotu vajadzību gadījumā 
apņemas laikus pieņemt nepieciešamos lēmumus; 

6. atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Finanšu regulas 15. panta 3. punktu un kopīgo paziņojumu 
par minētā punkta īstenošanu, par ko vienojās Eiropas Parlaments un Padome, 
Samierināšanas komiteja pirmo reizi piekrita no jauna darīt pieejamus 20 miljonus EUR 
saistību apropriācijās pētniecībai paredzētajās budžeta pozīcijās; uzstāj, ka DFS ir pilnībā 
jāīsteno Finanšu regulas 15. panta 3. punkts, lai nodrošinātu 500 miljonus EUR, par 
kuriem ir panākta vienošanās;

7. atgādina, ka Samierināšanas komiteja ir skaidri norādījusi, ka 61 miljonu EUR lielais 
līdzekļu samazinājums Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai (Frontex) 
2021. gadā neietekmē kopējo palielinājumu par 500 miljoniem EUR (2018. gada cenās), 
par ko ir panākta politiska vienošanās sarunās par DFS, un ka šis samazinājums tiks 
kompensēts turpmākajos gados saskaņā ar vienošanos par DFS;
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8. atzinīgi vērtē to, ka Parlamentam izdevās panākt diferencētāku budžeta nomenklatūru 
salīdzinājumā ar to, ko Komisija ierosināja pirmajā BP, proti, attiecībā uz NDICI, 
Erasmus+, programmu “Tiesības un vērtības” un sociālo dialogu; uzskata, ka šīs izmaiņas 
ļaus Parlamentam un Padomei labāk īstenot savas lēmumu pieņemšanas funkcijas 
ikgadējā budžeta procedūrā un veikt rūpīgu pārbaudi par budžeta izpildi; tomēr pauž 
nožēlu par to, ka samierināšanas procedūras laikā Padome un Komisija nevarēja piekrist 
Parlamenta ierosinātajai sīkāk izstrādātajai nomenklatūrai, jo īpaši attiecībā uz Patvēruma 
un migrācijas fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu, kā arī 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu, un lielākai diferenciācijai saistībā ar NDICI, 
jo īpaši tā kaimiņattiecību sadaļu; 

9. norāda, ka kopējais Parlamentam paredzēto apropriāciju apmērs 2021. gada budžetā ir 
2063 miljoni EUR; 

10. atzinīgi vērtē kopumā 75 amata vietu izveidi un attiecīgo apropriāciju palielinājumu 
Eiropas Savienības Tiesai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Eiropas 
Reģionu komitejai, Eiropas Ombudam un Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD), lai 
nodrošinātu, ka tiem ir pietiekami resursi un personāls, lai tie varētu pēc iespējas labāk 
pildīt savus uzdevumus un optimāli darboties; 

11. atzinīgi vērtē 590 854 EUR palielinājumu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 
mutiskās tulkošanas budžeta pozīcijā un 564 796 EUR palielinājumu Eiropas Reģionu 
komitejai budžeta pozīcijās, kas paredzētas tehniskajām ierīcēm un iekārtām, kā arī trešo 
personu un politisko grupu komunikācijas pasākumiem; 

12. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 2021. gada budžetā palielināt EĀDD paredzētās 
apropriācijas, ņemot vērā tā jaunos pienākumus Eiropas Miera mehānisma pārvaldībā un 
nolūkā uzlabot konsulāro dienestu darbību; atzinīgi vērtē Komisijas darbinieku pārcelšanu 
no Savienības delegāciju administratīvajām nodaļām uz EĀDD, neietekmējot budžetu, lai 
vienkāršotu un racionalizētu administratīvās un finanšu plūsmas un nodrošinātu efektīvu 
un autonomu personāla pārvaldību; atzinīgi vērtē cīņai pret dezinformāciju paredzēto 
1 miljonu EUR lielo palielinājumu budžeta pozīcijā “Stratēģiskās komunikācijas spēja”;

13. piekrīt, ka 10 % samazinājums darba braucieniem paredzētajās pozīcijās ir pamatots, 
ņemot vērā veselības un ekonomikas krīzi, ko izraisījis Covid-19 uzliesmojums;

14. apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz otro Eiropas Savienības 2021. finanšu gada 
vispārējā budžeta projektu, kā arī šai rezolūcijai pievienotos kopīgos paziņojumus;

15. uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējais 
budžets ir pieņemts galīgajā variantā, un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī;

16. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, pārējām attiecīgajām 
iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstu parlamentiem.
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PIELIKUMS. SAMIERINĀŠANAS KOMITEJAS PAZIŅOJUMS

1. Samierināšanas komiteja, kas minēta LESD 314. panta 5. punktā, 2020. gada 
4. decembra sanāksmē izskatīja Komisijas priekšlikumu Savienības 2021. finanšu gada 
vispārējā budžeta projektam (COM(2020) 300) un 2021. gada vispārējā budžeta 
projekta grozījumu vēstuli Nr. 1/2021 (COM(2020) 748).

2. Minētajā sanāksmē Samierināšanas komiteja panāca kopīgu izpratni par 2021. gada 
budžeta saturu, pamatojoties uz kopīgo secinājumu elementu projektu Nr. 4, ko 
Komisija iesniedza 2020. gada 4. decembrī.

3. Atsaucoties uz LESD 312. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru “Savienības gada budžets 
atbilst daudzgadu finanšu shēmai”, un ņemot vērā ar daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
2021.–2027. gadam saistītos apstākļus, Samierināšanas komitejai nav iespējams 
vienoties par kopīgu dokumentu 21 dienu ilgajā samierināšanas periodā, kā paredzēts 
LESD 314. panta 5. punktā. 

4. Tādēļ Komisija saskaņā ar LESD 314. panta 8. punktu tiek aicināta iesniegt jaunu 
2021. gada budžeta projektu (BP), pienācīgi ņemot vērā Samierināšanas komitejā 
panākto kopīgo izpratni, tiklīdz ir pietiekamas garantijas, ka ir iespējams ievērot LESD 
312. panta 1. punktu, lai Eiropas Parlaments un Padome uz tā pamata varētu ātri izskatīt 
šādu jaunu 2021. gada budžeta projektu.

_________________________
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PIELIKUMS. 2021. gada budžets — kopīgo secinājumu elementi

Kopīgos secinājumus veido šādas sadaļas:
1. 2021. gada budžets
2. 2020. gada budžets — budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projekts
3. Paziņojumi

Kopsavilkuma pārskats
A. 2021. gada budžets

Saskaņā ar kopīgo secinājumu elementiem:
- kopējais saistību apropriāciju apmērs 2021. gada budžetā ir 164 251,5 miljoni EUR. 

Kopumā tas 2021. gadam rada rezervi DFS maksimālo apjomu ietvaros 778,8 miljonu 
EUR apmērā saistību apropriācijās;

- kopējais maksājumu apropriāciju apmērs 2021. gada budžetā ir 166 060,5 miljoni EUR. 
Kopumā tas 2021. gadam rada rezervi DFS maksimālo apjomu ietvaros 2001,4 miljonu 
EUR apmērā maksājumu apropriācijās;

- elastības instruments 2021. gadam tiek izmantots saistību apropriācijās 76,4 miljonu 
EUR apmērā 2.b izdevumu kategorijai “Noturība un vērtības”.
2021. gada maksājumu apropriācijas, kas saistītas ar elastības instrumenta izmantošanu 
2018., 2019., 2020. un 2021. gadā, Komisijas ir aplēsusi 628,5 miljonu EUR apmērā. 
Aplēstais attiecīgo neatmaksāto summu maksājumu grafiks šiem gadiem ir sniegts šajā 
tabulā.

Elastības instruments – maksājumu profils
Izmantošanas gads 2 021 2 022 2 023 2 024 Kopā
2018 34,2 0,0 0,0 0,0 34,2
2019 135,2 140,9 82,2 0,0 358,4
2020 413,7 66,2 39,9 0,0 519,8
2021 45,4 13,0 10,3 7,6 76,4
Kopā 628,5 220,1 132,5 7,6 988,7

B. 2020. gada budžets

Budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projekts tiek apstiprināts, kā to ierosinājusi Komisija.
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1. 2021. gada budžets
1.1. “Slēgtās” pozīcijas

Ja vien turpmāk šajos secinājumos nav norādīts citādi, visas budžeta pozīcijas, ko nav grozījusi 
nedz Padome, nedz Parlaments, un tās, attiecībā uz kurām Parlaments ir pieņēmis Padomes 
grozījumus to attiecīgajā lasījumā, tiek apstiprinātas, kā ierosināts Komisijas priekšlikumā par 
2021. gada budžeta projektu, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2021.

Attiecībā uz pārējām budžeta pozīcijām Samierināšanas komiteja ir vienojusies par 
secinājumiem, kas iekļauti 1.2.–1.7. sadaļā.
1.2. Horizontālie jautājumi

Decentralizētās aģentūras
Visām decentralizētajām aģentūrām paredzētā ES iemaksa (saistību un maksājumu 
apropriācijās) un amata vietu skaits ir noteikts tāds, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta 
projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2021, ar turpmāk minētajiem izņēmumiem.

 2.b izdevumu kategorijā:

o Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA, budžeta 07 10 04. pants), kurai 
saistību un maksājumu apropriāciju apjoms ir palielināts par 638 178 EUR.

o Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE, budžeta 07 10 05 . pants), kuram 
saistību un maksājumu apropriāciju apjoms ir palielināts par 971 628 EUR.

o Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust, 
budžeta 07 10 07. pants), kurai saistību un maksājumu apropriāciju apjoms ir 
palielināts par 500 000 EUR.

o Eiropas Prokuratūra (EPPO, budžeta 07 10 08. pants), kurai ir piešķirtas 8 papildu 
amata vietas (2022. gadam paredzētais palielinājums tiek darīts pieejams agrāk) un 
saistību un maksājumu apropriāciju apjoms ir palielināts par 7 252 790 EUR.

 4. izdevumu kategorijā:

o Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex, budžeta 11 10 01. pants), 
kurai saistību un maksājumu apropriāciju apjoms ir samazināts par 
61 000 000 EUR.

o Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA, budžeta 11 10 02. pants), kurai saistību un 
maksājumu apropriāciju apjoms ir palielināts par 500 000 EUR.

Izpildaģentūras
Izpildaģentūrām paredzētā ES iemaksa (saistību apropriācijās un maksājumu apropriācijās) un 
amata vietu skaits ir noteikts tāds, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar 
grozījumu vēstuli Nr. 1/2021. 

Komisija 2021. gadā iesniegs budžeta grozījuma projektu, lai pielāgotu struktūru un 
apropriācijas jaunajam izpildaģentūru kopumam, tiklīdz tās būs oficiāli izveidotas. Paredzams, 
ka attiecīgais Komisijas īstenošanas lēmums, ar ko izveido jaunās izpildaģentūras, un Komisijas 
lēmumi, ar kuriem tām deleģē pilnvaras, tiks pieņemti 2021. gada sākumā.

Izmēģinājuma projekti / sagatavošanas darbības
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Visaptverošs pasākumu kopums, kuru veido 59 izmēģinājuma projekti / sagatavošanas darbības 
(PP/PA) par kopējo summu EUR 71,8 miljoni saistību apropriācijās, ir apstiprināts tāds, kādu 
to ir ierosinājis Parlaments.

Ja uz kādu izmēģinājuma projektu vai sagatavošanas darbību attiecas jau pieņemts juridiskais 
pamats, Komisija var ierosināt apropriāciju pārvietojumu uz atbilstošo budžeta pozīciju, lai 
atvieglotu attiecīgās darbības īstenošanu.

Šajā kopumā ir pilnībā ievēroti maksimālie apjomi, kas izmēģinājuma projektiem un 
sagatavošanas darbībām noteikti Finanšu regulā.
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1.3. Finanšu shēmas izdevumu kategorijas — saistību apropriācijas

Ņemot vērā iepriekš norādītos secinājumus par “slēgtajām” budžeta pozīcijām, aģentūrām, 
izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām, Samierināšanas komiteja ir vienojusies 
par turpmāk minēto.

1. izdevumu kategorija – Vienotais tirgus, inovācija un digitālā joma

Saistību apropriācijas tiek apstiprinātas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta 
projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2021, bet iekļaujot korekcijas, par kurām ir 
vienojusies Samierināšanas komiteja un kuras norādītas tālāk redzamajā tabulā. 

Izmaiņas saistību apropriācijās (EUR)Budžeta 
pozīcija / 

Programma
Nosaukums 2021. gada BP 

(tostarp GV 
Nr. 1)

2021. gada 
budžets Starpība

1.0.221 EISI — Transports 1 725 058 000 1 785 393 458 60 335 458
02 03 01 Eiropas Infrastruktūras savienošanas

instruments (EISI) - Transports

1 711 996 420 1 772 331 878 60 335 458

1.0.23 Programma “Digitālā Eiropa” 1 103 848 000 1 129 576 962 25 728 962
02 04 03 Mākslīgais intelekts 293 895 160 318 323 274 24 428 114
02 04 04 Prasmes 82 290 594 83 591 442 1 300 848

PPPA Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas 
darbības

  35 965 000

 Kopā   122 029 420

Tādējādi saistību apropriācijas tiek apstiprinātas 20 816,6 miljonu EUR apmērā, 1. izdevumu 
kategorijas maksimālā apjoma ietvaros atstājot rezervi 102,4 miljonu EUR apmērā.

Saskaņā ar Finanšu regulas1 15. panta 3. punktu Samierināšanas komiteja piekrīt no jauna darīt 
pieejamas saistību apropriācijas pētniecībai paredzētajās budžeta pozīcijās par kopējo summu 
20 miljoni EUR saistību apropriācijās. Turpmāk minēto budžeta pozīciju finansējums ir 
palielināts šādi:

(EUR)

Budžeta pozīcijas Saistību 
apropriācijas

01 02 02 10 Kopa “Veselība” 3 400 000
01 02 02 40 Kopa “Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss” 3 400 000
01 02 02 50 Kopa “Klimats, enerģētika un mobilitāte” 6 600 000
01 02 02 60 Kopa “Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide” 6 600 000
Kopā  20 000 000

Samierināšanas komiteja vienojas arī par to, ka šīs apropriācijas ir daļa no kopējās summas līdz 
0,5 miljardu EUR apmērā (2018. gada cenās) laikposmam no 2021. līdz 2027  gadam, kas 
norādīta “Kopīgajā deklarācijā”, par kuru tika panākta vienošanās 2020. gada 10. novembrī. 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 
18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (OV L 193, 
30.7.2018.).
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Tādējādi laikposmam no 2022. līdz 2027. gadam ir pieejams līdz pat 481,2 miljoniem EUR 
2018. gada cenās.

2.a izdevumu kategorija – Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija

Saistību apropriācijas ir noteiktas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, 
kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2021.

2.b izdevumu kategorija – Noturība un vērtības

Saistību apropriācijas ir noteiktas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, 
kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2021, bet iekļaujot korekciju, par kuru ir vienojusies 
Samierināšanas komiteja un kura norādīta tālāk redzamajā tabulā.

Samierināšanas komiteja ir vienojusies konkrēti par to, ka, ņemot vērā pašreizējo procentu 
likmju vidi un neseno SURE finansēšanas darbību panākumus, apropriācijas budžeta 
06 04 01. pozīcijai var samazināt par 71,9 miljoniem EUR, vienlaikus pilnībā saglabājot spēju 
2021. gadā finansēt NGEU neatmaksājamo komponentu.

Izmaiņas saistību apropriācijās (EUR)Budžeta 
pozīcija / 

Programma
Nosaukums 2021. gada BP 

(tostarp GV 
Nr. 1)

2021. gada 
budžets Starpība

2.2.23 Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instrumenta (ESAI) finansēšanas izmaksas

111 461 000 39 591 000 -71 870 000

06 04 01 Eiropas Savienības Atveseļošanas 
instruments (ESAI) – Periodiska kupona 
izmaksa un izpirkšana termiņa beigās

106 461 000 34 591 000 -71 870 000

07 03 01 Veicināt personu mācību mobilitāti, kā arī 
sadarbību, iekļaušanu, izcilību, radošumu 
un inovāciju organizāciju un politikas 
līmenī izglītības un apmācības jomā

2 298 294 584 0 -2 298 294 584

07 03 01 01 Veicināt personu mācību mobilitāti, kā arī 
sadarbību, iekļaušanu, izcilību, radošumu 
un inovāciju organizāciju un politikas 
līmenī izglītības un apmācības jomā – 
netiešā pārvaldība

0 1 755 470 446 1 755 470 446

07 03 01 02 Veicināt personu mācību mobilitāti, kā arī 
sadarbību, iekļaušanu, izcilību, radošumu 
un inovāciju organizāciju un politikas 
līmenī izglītības un apmācības jomā – tiešā 
pārvaldība

0 542 824 138 542 824 138

2.2.351 Tieslietas 43 696 000 46 392 538 2 696 538
07 07 01 Tiesu iestāžu sadarbības veicināšana 10 646 000 11 319 945 673 945
07 07 02 Atbalsts apmācībai tieslietu jomā 17 570 000 18 682 268 1 112 268
07 07 03 Tiesu iestāžu faktiskas pieejamības 

veicināšana
14 380 000 15 290 325 910 325

2.2.352 Tiesības un vērtības 90 624 000 97 179 152 6 555 152
07 06 02 Veicināt pilsoņu iesaistīšanos un līdzdalību 

Savienības demokrātiskajā dzīvē
34 938 000 36 238 848 1 300 848
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07 06 03 Daphne 15 690 000 20 444 304 4 754 304
07 06 04 Aizsargāt un veicināt Savienības vērtības 0 500 000 500 000
2.2.3DAG Decentralizētas aģentūras 211 135 699 220 498 295 9 362 596
07 10 04 Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

(FRA)

23 111 517 23 749 695 638 178

07 10 05 Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts 
(EIGE)

7 955 000 8 926 628 971 628

07 10 07 Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu 
sadarbībai krimināllietās (Eurojust)

42 345 006 42 845 006 500 000

07 10 08 Eiropas Prokuratūra (EPPO) 37 700 000 44 952 790 7 252 790
07 20 04 06 Īpašas kompetences sociālās politikas jomā, 

ieskaitot sociālo dialogu
49 380 381 28 326 381 -21 054 000

07 20 04 09 Informācijas un apmācības pasākumi darba 
ņēmēju organizācijām

0 21 054 000 21 054 000

PPPA Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas 
darbības

  31 870 000

 Kopā   -21 385 714

Tādējādi saistību apropriācijas tiek apstiprinātas 4671,4 miljonu EUR apmērā, neatstājot 
rezervi 2.b izdevumu kategorijas izdevumu maksimālā apjoma ietvaros un izmantojot elastības 
instrumentu 76,4 miljonu EUR apmērā.

3. izdevumu kategorija – Dabas resursi un vide
Saistību apropriācijas tiek apstiprinātas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta 
projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2021, bet iekļaujot korekcijas, par kurām ir 
vienojusies Samierināšanas komiteja un kuras norādītas tālāk redzamajā tabulā.

Izmaiņas saistību apropriācijās (EUR)Budžeta 
pozīcija / 

Programma
Nosaukums 2021. gada BP 

(tostarp GV 
Nr. 1)

2021. gada 
budžets Starpība

3.2.21 Vides un klimata pasākumu programma 
(LIFE)

696 491 000 738 505 372 42 014 372

09 02 01 Daba un biodaudzveidība 258 642 156 274 720 400 16 078 244
09 02 02 Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte 168 461 328 178 933 566 10 472 238
09 02 03 Klimata pārmaiņu mazināšana un 

pielāgošanās pasākumi
121 426 944 128 975 334 7 548 390

09 02 04 Pāreja uz tīru enerģiju 127 332 437 135 247 937 7 915 500
PPPA Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas 

darbības
  3 740 000

 Kopā   45 754 372

Tādējādi saistību apropriācijas tiek apstiprinātas 58 568,6 miljonu EUR apmērā, izdevumu 
kategorijas izdevumu maksimālā apjoma ietvaros atstājot rezervi 55,4 miljonu EUR apmērā.

4. izdevumu kategorija – Migrācija un robežu pārvaldība
Saistību apropriācijas tiek apstiprinātas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta 
projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2021, bet iekļaujot korekcijas, par kurām ir 
vienojusies Samierināšanas komiteja un kuras norādītas tālāk redzamajā tabulā.
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Izmaiņas saistību apropriācijās (EUR)Budžeta 
pozīcija / 

Programma
Nosaukums 2021. gada BP 

(tostarp GV 
Nr. 1)

2021. gada 
budžets Starpība

4.0.2DAG Decentralizētas aģentūras 794 770 045 734 270 045 -60 500 000
11 10 01 Eiropas Robežu un krasta apsardzes 

aģentūra (Frontex)
566 949 620 505 949 620 -61 000 000

11 10 02 Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu 
darbības pārvaldībai brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpā (“eu-LISA”)

227 820 425 228 320 425 500 000

 Kopā   -60 500 000

Pēc nesenās 2020. gada 10. novembra politiskās vienošanās starp Eiropas Parlamentu un 
Padomi par DFS 2021.–2027. gadam un gaidot attiecīgo dokumentu apstiprināšanu, 
Samierināšanas komiteja vienojas, ka samazinājums Eiropas Robežu un krasta apsardzes 
aģentūrai (Frontex) 2021. gadā neietekmē kopējo finansējuma papildinājumu 0,5 miljardu 
EUR apmērā (2018. gada cenās), par ko minētajā kontekstā ir panākta politiska vienošanās. 
2021. gadā ierosinātais samazinājums tiks kompensēts ne tikai ar šo palielinājumu, bet arī 
turpmākajos gados saskaņā ar vienošanos par DFS, vienlaikus ievērojot pareizas finanšu 
pārvaldības principus.

Tādējādi saistību apropriācijas ir apstiprinātas 2278,8 miljonu EUR apmērā, izdevumu 
kategorijas izdevumu maksimālā apjoma ietvaros atstājot rezervi 188,2 miljonu EUR apmērā.

5. izdevumu kategorija – Drošība un aizsardzība
Saistību apropriācijas ir noteiktas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, 
kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2021.

6. izdevumu kategorija – Kaimiņattiecības un pasaule
Saistību apropriācijas tiek apstiprinātas tādā apmērā, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta 
projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2021, bet iekļaujot korekcijas, par kurām ir 
vienojusies Samierināšanas komiteja un kuras norādītas tālāk redzamajā tabulā.

Izmaiņas saistību apropriācijās (EUR)Budžeta 
pozīcija / 

Programma
Nosaukums 2021. gada BP 

(tostarp GV 
Nr. 1)

2021. gada 
budžets Starpība

6.0.111 Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instruments 
(NDICI)

12 060 779 767 12 070 958 148 10 178 381

15 02 01 10 Dienvidu kaimiņreģions 1 460 009 385 1 470 187 766 10 178 381
6.0.12 Humānā palīdzība (HUMA) 1 478 000 000 1 503 000 000 25 000 000
15 03 01 Humānā palīdzība 1 391 512 450 1 416 512 450 25 000 000
6.0.1SPEC Prerogatīvas 91 394 973 93 023 514 1 628 541
15 20 04 03 Informācijas politika un stratēģiskā 

komunikācija attiecībā uz ārējo darbību
41 756 023 43 384 564 1 628 541

PPPA Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas 
darbības

  175 000

 Kopā   36 981 922
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Pēc nesenās 2020. gada 10. novembra politiskās vienošanās starp Eiropas Parlamentu un 
Padomi par DFS 2021.–2027. gadam un gaidot attiecīgo dokumentu apstiprināšanu, 
Samierināšanas komiteja vienojas, ka humānās palīdzības finansējuma palielināšana ir daļa no 
kopējā finansējuma papildinājuma 0,5 miljardu EUR apmērā (2018. gada cenās), par ko 
minētajā kontekstā ir panākta politiska vienošanās.

Tādējādi saistību apropriācijas ir apstiprinātas 16 097,2 miljonu EUR apmērā, izdevumu 
kategorijas maksimālā apjoma ietvaros atstājot rezervi 149,8 miljonu EUR apmērā.
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7. izdevumu kategorija – Eiropas publiskā pārvalde
Samierināšanas komiteja apstiprina tādu iestāžu štata sarakstos paredzētu amata vietu skaitu un 
apropriāciju apmēru, kādu Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu 
vēstuli Nr. 1/2021, ar turpmāk minētajiem izņēmumiem.

 Eiropas Parlamenta iedaļa, kura apstiprināta tāda, kāda tā pieņemta Parlamenta lasījumā, un 
turpmāk pielāgota, lai iekļautu i) pārskatītās algu korekcijas ietekmi saskaņā ar grozījumu 
vēstuli Nr. 1/2021 un ii) divu štata vietu pārcelšanu no Eiropas Parlamenta (EP) uz Eiropas 
Komisiju, atbalstot CERT-EU darbības saskaņā ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2021.

 Padomes iedaļa, kura apstiprināta tāda, kāda tā pieņemta Padomes lasījumā, un turpmāk 
pielāgota, lai iekļautu pārskatītās algu korekcijas ietekmi saskaņā ar grozījumu vēstuli 
Nr. 1/2021.

 Eiropas Revīzijas palātas iedaļa, attiecībā uz kuru ir panākta vienošanās par tehnisku 
atjauninājumu pēc štatu saraksta grozījumiem, pamatojoties uz Finanšu regulas 53. panta 
1. punktu. Šīs darbības ietvaros viena pastāvīga AST11 amata vieta, viena pastāvīga AST8 
amata vieta, viena pastāvīga AST7 amata vieta, divas pastāvīgas AST5 amata vietas, viena 
pastāvīga AST4 amata vieta un viena pagaidu AST/SC3 amata vieta tika pārveidotas par 
attiecīgi trim pastāvīgām AD7 amata vietām un četrām pastāvīgām AD5 amata vietām, 
neietekmējot apropriāciju apmēru.

 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) iedaļa, kurai saistību un maksājumu 
apropriāciju apmērs ir palielināts par 590 854 EUR.  

 Eiropas Reģionu komitejas (RK) iedaļa, kurai saistību un maksājumu apropriāciju apmērs 
ir palielināts par 564 796 EUR.

 Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) iedaļa, attiecībā uz kuru ir panākta 
vienošanās par tehnisku atjauninājumu pēc štatu saraksta grozījumiem, pamatojoties uz 
Finanšu regulas 53. panta 1. punktu. Šīs darbības ietvaros viena pastāvīga AST5 amata vieta 
tika pārveidota par vienu pastāvīgu AST/SC6 amata vietu, neietekmējot apropriāciju 
apmēru.

 Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) iedaļa, kurai “stratēģiskās komunikācijas spējai” 
saistību un maksājumu apropriāciju apmērs ir palielināts par 1,0 miljonu EUR.

Turklāt, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ietekmi, Samierināšanas komiteja vienojas 
izņēmuma kārtā par 10 % samazināt saistību un maksājumu apropriāciju apmēru saistībā ar visu 
iestāžu komandējumiem, neattiecinot to vienīgi uz Eiropas Parlamentu.

Kopējās korekcijas, kuru rezultātā 7. izdevumu kategorija kopumā tiek samazināta par 
8,8 miljoniem EUR, ir sīki izklāstītas pa iedaļām tālāk redzamajās tabulās.
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1. iedaļa – Eiropas Parlaments
Izmaiņas saistību apropriācijās (EUR)

Programma / 
budžeta pozīcija Nosaukums 2021. gada BP 

(tostarp GV 
Nr. 1)

2021. gada 
budžets Starpība

1 4 0 0 Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un 
politiskās grupas 63 837 727 65 039 727 1 202 000

1 4 0 1 Pārējie darbinieki: drošība 38 084 545 34 584 545 -3 500 000
2 0 0 0 Īre 26 301 000 27 301 000 1 000 000
2 0 2 6 Ēku drošība un novērošana 16 030 000 19 530 000 3 500 000
3 0 2 Uzņemšanu un reprezentācijas izdevumi 845 500 858 500 13 000

3 0 4 2 Sanāksmes, kongresi, konferences un 
delegācijas 2 780 000 2 857 000 77 000

3 2 0 Specializēto zināšanu ieguve 6 629 500 7 491 500 862 000
2 1 2 Mēbeles 5 910 000 4 910 000 -1 000 000
10 1 Rezerve neparedzētiem izdevumiem 4 500 000 2 346 000 -2 154 000

Kopā 0

2. iedaļa – Eiropadome un Padome
Izmaiņas saistību apropriācijās (EUR)

Programma / 
budžeta pozīcija Nosaukums 2021. gada BP 

(tostarp GV 
Nr. 1)

2021. gada 
budžets Starpība

1 3 3 1 Padomes Ģenerālsekretariāta 
komandējumu izdevumi 3 600 000 3 240 000 -360 000

1 3 3 2 Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar 
Eiropadomi 1 650 000 1 485 000 -165 000

2 2 0 0 Delegāciju ceļa izdevumi 17 228 000 15 505 000 -1 723 000
2 2 0 1 Dažādi ceļa izdevumi 570 000 513 000 -57 000
2 2 1 3 Informācija un sabiedriskie pasākumi 5 095 000 4 585 500 -509 500

Kopā -2 814 500

3. Iedaļa – Komisija
Izmaiņas saistību apropriācijās (EUR)

Programma / 
budžeta pozīcija Nosaukums 2021. gada BP 

(tostarp GV 
Nr. 1)

2021. gada 
budžets Starpība

20 02 06 01 Komandējumu un reprezentācijas 
izdevumi 59 145 000 53 230 000 -5 915 000

20 02 07 01 Komandējumu un reprezentācijas 
izdevumi 6 083 000 5 475 000 -608 000

20 03 15 01 - 
O1 01 03 01

Publikāciju birojs – Komandējumu un 
reprezentācijas izdevumi 235 000 212 000 -23 000

20 03 15 02 - 
O2 01 03 01

Eiropas Personāla atlases birojs – 
Komandējumi un reprezentācijas izdevumi 401 000 361 000 -40 000

20 03 16 01 - 
O3 01 03 01

Atalgojuma un individuālo tiesību birojs – 
Komandējumu un reprezentācijas 
izdevumi

153 000 138 000 -15 000

20 03 16 02 - 
O4 01 03 01

Infrastruktūras un loģistikas birojs – 
Brisele – Komandējumu un 
reprezentācijas izdevumi

138 000 124 000 -14 000

20 03 16 03 - 
O5 01 03 01

Infrastruktūras un loģistikas birojs – 
Luksemburga – Komandējumu un 111 000 100 000 -11 000
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reprezentācijas izdevumi

20 03 17 - O6 
01 03 01

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF) – Komandējumu un 
reprezentācijas izdevumi

1 460 000 1 314 000 -146 000

Kopā -6 772 000

4. iedaļa – Eiropas Savienības Tiesa
Izmaiņas saistību apropriācijās (EUR)

Programma / 
budžeta pozīcija Nosaukums 2021. gada BP 

(tostarp GV 
Nr. 1)

2021. gada 
budžets Starpība

1 6 2 Komandējumi 450 000 405 000 -45 000
Kopā -45 000

5. iedaļa – Eiropas Revīzijas palāta
Izmaiņas saistību apropriācijās (EUR)

Programma / 
budžeta pozīcija Nosaukums 2021. gada BP 

(tostarp GV 
Nr. 1)

2021. gada 
budžets Starpība

1 6 2 Komandējumi 3 320 000 2 988 000 -332 000
Kopā -332 000

6. iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Izmaiņas saistību apropriācijās (EUR)

Programma / 
budžeta pozīcija Nosaukums 2021. gada BP 

(tostarp GV 
Nr. 1)

2021. gada 
budžets Starpība

1 6 2 Komandējumi 421 082 378 974 -42 108
2 5 4 8 Mutiskā tulkošana 6 735 709 7 326 563 590 854

Kopā 548 746

7. iedaļa — Eiropas Reģionu komiteja
Izmaiņas saistību apropriācijās (EUR)

Programma / 
budžeta pozīcija Nosaukums 2021. gada BP 

(tostarp GV 
Nr. 1)

2021. gada 
budžets Starpība

1 6 2 Komandējumi 311 461 280 315 -31 146
2 1 4 Tehniskās ierīces un iekārtas 1 097 271 1 262 067 164 796
2 5 4 1 Trešās puses 104 100 304 100 200 000

2 6 4 RK politisko grupu komunikācijas 
pasākumi

195 049 395 049 200 000

Kopā 533 650

8. iedaļa – Eiropas Ombuds
Izmaiņas saistību apropriācijās (EUR)

Programma / 
budžeta pozīcija Nosaukums 2021. gada BP 

(tostarp GV 
Nr. 1)

2021. gada 
budžets Starpība

3 0 0
Izdevumi par darbinieku komandējumiem 
un darba braucieniem starp trim darba 
vietām

150 000 135 000 -15 000

Kopā -15 000

9. iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
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Izmaiņas saistību apropriācijās (EUR)
Programma / 

budžeta pozīcija Nosaukums 2021. gada BP 
(tostarp GV 

Nr. 1)

2021. gada 
budžets Starpība

1 1 2 0 Komandējumu un darba braucienu 
izdevumi un citas papildu izmaksas 155 000 139 500 -15 500

3 0 3 0 Komandējumu un darba braucienu 
izdevumi un citas papildu izmaksas 50 000 45 000 -5 000

3 0 4 8 EDAK priekšsēdētājas un priekšsēdētāja 
vietnieku izdevumi 59 000 53 100 -5 900

Kopā -26 400

10. iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests
Izmaiņas saistību apropriācijās (EUR)

Programma / 
budžeta pozīcija Nosaukums 2021. gada BP 

(tostarp GV 
Nr. 1)

2021. gada 
budžets Starpība

1 4 0 Komandējumi 9 132 050 8 229 645 -902 405
2 2 1 4 Stratēģiskās komunikācijas spēja 3 000 000 4 000 000 1 000 000

Kopā 97 595

Tādējādi saistību apropriācijas ir apstiprinātas 10 448,3 miljonu EUR apmērā, 7. izdevumu 
kategorijas izdevumu maksimālā apjoma ietvaros atstājot rezervi 186,7 miljonu EUR apmērā.

Tematiskie īpašie instrumenti EGF, SEAR unBAR
Saistību apropriācijas Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondam (EGF) un rezervei 
solidaritātei un palīdzībai ārkārtas gadījumos (SEAR) ir noteiktas tādā apmērā, kādu Komisija 
ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2021.

p.m. Brexit korekcijas rezerve (BAR) tiks iekļauta budžeta grozījumos 2021. gada sākumā.
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1.4. Maksājumu apropriācijas

Kopējais maksājumu apropriāciju apmērs 2021. gada budžetā ir apstiprināts tāds, kāds bija 
paredzēts budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020, iekļaujot turpmāk 
minētās korekcijas, par kurām vienojusies Samierināšanas komiteja.

1. Ir ņemts vērā apstiprināto saistību apropriāciju apmērs, kas noteikts nediferencētajiem 
izdevumiem, kuru maksājumu apropriāciju apmērs ir vienāds ar saistību apropriāciju 
apmēru. Tas ietver Eiropas Atveseļošanas instrumenta (ESAI) finansēšanas izmaksu 
samazināšanu par 71,9 miljoniem EUR un Savienības iemaksas decentralizētajām 
korekciju. Kopumā šādi tiek panākts samazinājums 123,0 miljonu EUR apmērā. 

2. Kopējās korekcijas 7. izdevumu kategorijā veido kopējo samazinājumu 8,8 miljonu 
EUR apmērā.

3. Maksājumu apropriācijas visiem Parlamenta ierosinātajiem jaunajiem izmēģinājuma 
projektiem un sagatavošanas darbībām ir noteiktas 25 % apmērā no atbilstošajām 
saistību apropriācijām vai Parlamenta ierosinātajā apmērā, ja tas ir mazāks. Pašreizējo 
izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību termiņa pagarināšanas gadījumā 
maksājumu apropriāciju apmērs ir tas, kas noteikts budžeta projektā, pieskaitot 25 % no 
attiecīgajām jaunajām saistību apropriācijām, vai Parlamenta ierosinātais apmērs, ja tas 
ir mazāks. Kopumā šādi tiek panākts palielinājums 17,9 miljonu EUR apmērā.

4. Tiek apstiprinātas korekcijas tālāk norādītajās budžeta pozīcijās, ņemot vērā izmaiņas 
diferencētajiem izdevumiem paredzētajās saistību apropriācijās:

Izmaiņas saistību apropriācijās (EUR)Budžeta 
pozīcija / 

Programma
Nosaukums 2021. gada BP 

(tostarp GV 
Nr. 1)

2021. gada 
budžets Starpība

1.0.221 EISI — Transports   12 067 092
02 03 01 Eiropas Infrastruktūras savienošanas

instruments (EISI) - Transports

33 691 420 45 758 512 12 067 092

1.0.23 Programma “Digitālā Eiropa”   1 916 490
02 04 03 Mākslīgais intelekts 21 891 450 23 711 034 1 819 584
02 04 04 Prasmes 6 130 200 6 227 106 96 906

2.2.351 Tieslietas   1 078 615
07 07 01 Tiesu iestāžu sadarbības veicināšana 4 258 400 4 527 978 269 578
07 07 02 Atbalsts apmācībai tieslietu jomā 7 028 000 7 472 907 444 907
07 07 03 Tiesu iestāžu faktiskas pieejamības 

veicināšana
5 752 000 6 116 130 364 130

2.2.352 Tiesības un vērtības   2 089 154
07 06 02 Veicināt pilsoņu iesaistīšanos un 

līdzdalību Savienības demokrātiskajā 
dzīvē

12 489 000 12 879 258 390 258

07 06 03 Daphne 4 706 910 6 244 139 1 537 229
07 06 04 Aizsargāt un veicināt Savienības vērtības 0 161 667 161 667
2.2.3SPEC Prerogatīvas   0
07 20 04 06 Īpašas kompetences sociālās politikas 

jomā, ieskaitot sociālo dialogu
42 886 000 23 234 000 -19 652 000

07 20 04 09 Informācijas un apmācības pasākumi 0 19 652 000 19 652 000
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darba ņēmēju organizācijām
3.2.21 Vides un klimata pasākumu programma 

(LIFE)
  1 336 954

09 02 01 Daba un biodaudzveidība 6 870 000 7 297 067 427 067
09 02 02 Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte 10 394 052 11 040 188 646 136
09 02 03 Klimata pārmaiņu mazināšana un 

pielāgošanās pasākumi
2 295 581 2 438 284 142 703

09 02 04 Pāreja uz tīru enerģiju 1 947 232 2 068 280 121 048
6.0.111 Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 

starptautiskās sadarbības instruments 
(NDICI)

  10 178 381

15 02 01 10 Dienvidu kaimiņreģions 143 096 572 153 274 953 10 178 381
6.0.12 Humānā palīdzība (HUMA)   20 000 000
15 03 01 Humānā palīdzība 1 800 000 000 1 820 000 000 20 000 000
6.0.1SPEC Prerogatīvas   1 318 031
15 20 04 03 Informācijas politika un stratēģiskā 

komunikācija attiecībā uz ārējo darbību
33 794 511 35 112 542 1 318 031

 KOPĀ   49 984 716

Tā rezultātā kopējais maksājumu apropriāciju apmērs ir 166 060,5 miljoni EUR, proti, par 
63,9 miljoniem EUR mazāks nekā budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli 
Nr. 1/2021.
1.5. Rezerves

Nav nekādu citu rezervju, kā vien tās, kuras paredzētas budžeta projektā, kas grozīts ar 
grozījumu vēstuli Nr. 1/2021.

Saistību un maksājumu apropriācijas, kas atbilst jaunajām programmām, kuru juridiskā pamata 
dokumentu izstrāde tiek pabeigta, tos plānojot pieņemt 2021. gada sākumā, netiks provizoriski 
iekļautas rezervē. 

Samierināšanas komiteja izņēmuma kārtā piekrīt neiekļaut rezervē ECDC un EMA paredzētās 
summas, ņemot vērā ar Covid-19 pandēmiju saistīto vajadzību steidzamību.

1.6. Budžeta piezīmes

Budžeta piezīmju teksts atbilst budžeta projektam, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2021, 
ar turpmāk minētajiem grozījumiem.

 Budžeta pozīcijas, kurās Eiropas Parlamenta veiktie grozījumi tiek apstiprināti bez 
izmaiņām:

Budžeta 
pozīcija Nosaukums

07 10. nodaļa. Decentralizētas aģentūras

 Budžeta pozīcijas, kurās Eiropas Parlamenta veiktie grozījumi tiek apstiprināti ar 
izmaiņām, ko ierosinājusi Komisija vēstulē par izpildes iespējām. 

Budžeta 
pozīcija Nosaukums

01 02 02 20 Kopa “Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība”
07 02 01 ESF+ dalītās pārvaldības sadaļa - darbības izdevumi
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15 03 02 Katastrofu novēršana, riska mazināšana un sagatavotība katastrofām

 Budžeta pozīcijas, kurās atbilstošās piezīmes tiek apstiprinātas, kā ierosināts budžeta 
projektā, kas grozīts ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2020, un iekļaujot turpmāk norādītos 
grozījumus.

Budžeta 
pozīcija Nosaukums

Programma “Digitālā Eiropa”

02 04. nodaļa. Grozīt tekstu šādi:
Ja visas šīs jomas veicinās vienlaikus, tās palīdzēs panākt datu ekonomikas uzplaukumu, sekmēt 
iekļautību un vienlīdzīgas iespējas visiem un nodrošināt vērtības radīšanu.
Prasmes

02 04 04 Pievienot šādu tekstu: 
Programma tās darbībās nodrošina visiem vienlīdzīgu iespēju veicināšanu un dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu.
Vienotā tirgus programma (t. sk. MVU)

03 02. nodaļa.
Grozīt tekstu šādi:
Tā arī atbalstīs sieviešu līdzdalību un sekmēs iespēju veicināšanu visām vienotajā tirgū iesaistītajām 
personām: uzņēmumiem, iedzīvotājiem (tostarp patērētājiem), pilsoniskajai sabiedrībai un publiskajām 
varas iestādēm.

03 02 02
Pievienot šādu tekstu: 
Programma tās darbībās nodrošina visiem vienlīdzīgu iespēju veicināšanu un dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu.

 Saskaņā ar Finanšu regulas 15. panta 3. punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes 
apstiprināto kopīgo paziņojumu par 15. panta 3. punkta īstenošanu Samierināšanas 
komiteja piekrīt no jauna darīt pieejamas saistību apropriācijas pētniecībai paredzētajās 
budžeta pozīcijās. Attiecīgi tiek koriģētas budžeta piezīmes 01 02 02 10., 01 02 02 40., 
01 02 02 50. un 01 02 02 60. pozīcijā.

Budžeta 
pozīcija Nosaukums

01 02 02 10

Pievienot šādu tekstu: 
Saskaņā ar Finanšu regulas 15. panta 3. punktu sakarā ar saistību atcelšanu, kas 2019. gadā veikta 
pētījumu projektu pilnīgas vai daļējas neīstenošanas rezultātā, šim budžeta postenim ir pieejamas 
saistību apropriācijas 3 400 000 EUR apmērā.

01 02 02 40

Pievienot šādu tekstu: 
Saskaņā ar Finanšu regulas 15. panta 3. punktu sakarā ar saistību atcelšanu,
 kas 2019. gadā veikta pētījumu projektu pilnīgas vai daļējas neīstenošanas rezultātā, šim budžeta 
postenim ir pieejamas saistību apropriācijas 3 400 000 EUR apmērā

01 02 02 50

Pievienot šādu tekstu: 
Saskaņā ar Finanšu regulas 15. panta 3. punktu sakarā ar saistību atcelšanu, kas 2019. gadā veikta 
pētījumu projektu pilnīgas vai daļējas neīstenošanas rezultātā, šim budžeta postenim ir pieejamas 
saistību apropriācijas 6 600 000 EUR apmērā.

01 02 02 60

Pievienot šādu tekstu: 
Saskaņā ar Finanšu regulas 15. panta 3. punktu sakarā ar saistību atcelšanu, kas 2019. gadā veikta 
pētījumu projektu pilnīgas vai daļējas neīstenošanas rezultātā, šim budžeta postenim ir pieejamas 
saistību apropriācijas 6 600 000 EUR apmērā.

 Jaunas budžeta pozīcijas, kurās ir apstiprinātas šādas budžeta piezīmes: 
Budžeta 
pozīcija Nosaukums

07 20 04 09

Pievienot šādu tekstu: 
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu darba ņēmēju organizāciju (ieskaitot kandidātvalstu darba 
ņēmēju organizāciju pārstāvjus) informēšanas un apmācības pasākumu izdevumus, kas radušies 
Savienības rīcības rezultātā saistībā ar Savienības sociālās dimensijas īstenošanu. 
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Budžeta 
pozīcija Nosaukums

Šiem pasākumiem jāpalīdz darba ņēmēju organizācijām risināt vispārējās problēmas, kas skar 
Eiropas nodarbinātības un sociālo politiku, kā paredzēts stratēģijā “Eiropa 2020”, un saistībā ar 
Savienības iniciatīvām, kuras vērstas uz to, lai risinātu ekonomikas krīzes sekas. 
Īpaša uzmanība tiks veltīta apmācībai par dzimumu līdztiesības aspektiem darbvietā.

07 06 04

Pievienot šādu tekstu: 
Šī apropriācija paredzēta, lai jo īpaši aizsargātu un veicinātu tiesības un uzlabotu informētību par 
tām, sniedzot finansiālu atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas vietējā, reģionālā un 
transnacionālā līmenī nodarbojas ar šo tiesību veicināšanu un kopšanu, tādējādi arī stiprinot 
Savienības vērtību aizsardzību un veicināšanu un tiesiskuma ievērošanu un palīdzot veidot 
demokrātiskāku Savienību, demokrātisko dialogu, pārredzamību un pareizu pārvaldību.
Minēto konkrēto mērķi īstenos, jo īpaši atbalstot pilsoniskās sabiedrības organizācijas un bezpeļņas 
ieinteresētās personas, kas aktīvi darbojas programmas jomās, lai palielinātu to spēju reaģēt, 
veiktu aizstāvības darbības tiesību veicināšanai un visiem iedzīvotājiem nodrošinātu pienācīgu 
piekļuvi to pakalpojumiem, konsultācijām un atbalsta darbībām.

 Jaunas budžeta pozīcijas, kuras izriet no 07 03 01. pozīcijas sadalīšanas divās 
atsevišķās pozīcijās un kurās tiek apstiprinātas šādas budžeta piezīmes: 

Budžeta 
pozīcija Nosaukums

07 03 01 Svītrot esošo tekstu  

07 03 01 01

Pievienot šādu tekstu: 
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu programmas “Erasmus+” izglītības un apmācības jomas 
izdevumus netiešā pārvaldībā. Ar to atbalsta 3 pamatdarbības un Žana Monē vārdā nosauktās 
darbības.

1. pamatdarbība. Mācību mobilitāte 
Izglītības un apmācības jomā programma atbalsta šādas darbības: a) augstākās izglītības iestāžu 
studentu un personāla mobilitāte; b) profesionālās izglītības un apmācības apguvēju un personāla 
mobilitāte; c) skolnieku un skolu personāla mobilitāte; d) tālākizglītības darbinieku mobilitāte; e) 
valodu apguves iespējas, tostarp tās, kas sniedz atbalstu mobilitātes pasākumiem. 

2. pamatdarbība. Starporganizāciju un starpiestāžu sadarbība 
Izglītības un apmācības jomā programma atbalsta šādas darbības: a) partnerības sadarbībai un 
prakses apmaiņai, tostarp maza mēroga partnerības, lai veicinātu plašāku un iekļaujošāku piekļuvi 
Programmai; b) izcilības partnerības, jo īpaši Eiropas universitātes, profesionālās izcilības centri 
un kopīgi maģistra grādi; c) inovācijas partnerības, lai stiprinātu Eiropas inovācijas spējas; d) 
tiešsaistes platformas un rīki virtuālai sadarbībai, tostarp atbalsta pakalpojumi e-mērķsadarbībai 
un Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma. 

3. pamatdarbība. Atbalsts politikas izstrādei un sadarbībai 
Izglītības un apmācības jomā programma atbalsta šādas darbības: 

a) Savienības vispārējās politikas un sektorpolitikas darba kārtību sagatavošana un īstenošana 
izglītības un apmācības jomā, tostarp ar Eurydice tīkla vai citu attiecīgu organizāciju aktivitāšu 
atbalstu; b) atbalsts Savienības instrumentiem un pasākumiem, kas veicina kompetenču, prasmju 
un kvalifikāciju kvalitāti, pārskatāmību un atzīšanu; c) politikas dialogs un sadarbība ar 
galvenajām ieinteresētajām personām, tostarp Savienības mēroga tīkliem, Eiropas nevalstiskajām 
organizācijām un starptautiskām organizācijām izglītības un apmācības jomā; d) pasākumi, kas 
veicina Programmas kvalitatīvu un iekļaujošu īstenošanu; e) sadarbība ar citiem Savienības 
instrumentiem un atbalsts citām Savienības politikas jomām; f) informācijas izplatīšanas un 
izpratnes veicināšanas darbības par Eiropas politikas rezultātiem un prioritātēm, kā arī par 
Programmu. 

Žana Monē vārdā nosauktās darbības 

Programma atbalsta mācīšanu, mācīšanos, pētniecību un debates par Eiropas integrācijas 
jautājumiem, veicot šādas darbības: a) Žana Monē vārdā nosauktā darbība augstākās izglītības 
jomā; b) Žana Monē vārdā nosauktā darbība citās izglītības un apmācības jomās; c) atbalsts šādām 
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Budžeta 
pozīcija Nosaukums

iestādēm, kas darbojas Eiropas interesēs: Eiropas Universitātes institūts Florencē, tostarp 
Starpvalstu pārvaldības skola; Eiropas Koledža (studentu pilsētiņas Brigē un Natolinā); Eiropas 
Publiskās pārvaldes institūts Māstrihtā; Eiropas tiesību akadēmija Trīrē; Eiropas Speciālās un 
iekļaujošās izglītības aģentūra Odensē un Starptautiskais Eiropas apmācību centrs Nicā.

07 03 01 02

Pievienot šādu tekstu: 
Šī apropriācija paredzēta, lai segtu programmas “Erasmus+” izglītības un apmācības jomas 
izdevumus tiešā pārvaldībā. Ar to atbalsta 3 pamatdarbības un Žana Monē vārdā nosauktās 
darbības.

1. pamatdarbība. Mācību mobilitāte 
Izglītības un apmācības jomā programma atbalsta šādas darbības: a) augstākās izglītības iestāžu 
studentu un personāla mobilitāte; b) profesionālās izglītības un apmācības apguvēju un personāla 
mobilitāte; c) skolnieku un skolu personāla mobilitāte; d) tālākizglītības darbinieku mobilitāte; e) 
valodu apguves iespējas, tostarp tās, kas sniedz atbalstu mobilitātes pasākumiem. 

2. pamatdarbība. Starporganizāciju un starpiestāžu sadarbība 
Izglītības un apmācības jomā programma atbalsta šādas darbības: a) partnerības sadarbībai un 
prakses apmaiņai, tostarp maza mēroga partnerības, lai veicinātu plašāku un iekļaujošāku piekļuvi 
Programmai; b) izcilības partnerības, jo īpaši Eiropas universitātes, profesionālās izcilības centri 
un kopīgi maģistra grādi; c) inovācijas partnerības, lai stiprinātu Eiropas inovācijas spējas; d) 
tiešsaistes platformas un rīki virtuālai sadarbībai, tostarp atbalsta pakalpojumi e-mērķsadarbībai 
un Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma. 

3. pamatdarbība. Atbalsts politikas izstrādei un sadarbībai 
Izglītības un apmācības jomā programma atbalsta šādas darbības: 

a) Savienības vispārējās politikas un sektorpolitikas darba kārtību sagatavošana un īstenošana 
izglītības un apmācības jomā, tostarp ar Eurydice tīkla vai citu attiecīgu organizāciju aktivitāšu 
atbalstu; b) atbalsts Savienības instrumentiem un pasākumiem, kas veicina kompetenču, prasmju 
un kvalifikāciju kvalitāti, pārskatāmību un atzīšanu; c) politikas dialogs un sadarbība ar 
galvenajām ieinteresētajām personām, tostarp Savienības mēroga tīkliem, Eiropas nevalstiskajām 
organizācijām un starptautiskām organizācijām izglītības un apmācības jomā; d) pasākumi, kas 
veicina Programmas kvalitatīvu un iekļaujošu īstenošanu; e) sadarbība ar citiem Savienības 
instrumentiem un atbalsts citām Savienības politikas jomām; f) informācijas izplatīšanas un 
izpratnes veicināšanas darbības par Eiropas politikas rezultātiem un prioritātēm, kā arī par 
Programmu. 

Žana Monē vārdā nosauktās darbības 
Programma atbalsta mācīšanu, mācīšanos, pētniecību un debates par Eiropas integrācijas 
jautājumiem, veicot šādas darbības: a) Žana Monē vārdā nosauktā darbība augstākās izglītības 
jomā; b) Žana Monē vārdā nosauktā darbība citās izglītības un apmācības jomās; c) atbalsts šādām 
iestādēm, kas darbojas Eiropas interesēs: Eiropas Universitātes institūts Florencē, tostarp 
Starpvalstu pārvaldības skola; Eiropas Koledža (studentu pilsētiņas Brigē un Natolinā); Eiropas 
Publiskās pārvaldes institūts Māstrihtā; Eiropas tiesību akadēmija Trīrē; Eiropas Speciālās un 
iekļaujošās izglītības aģentūra Odensē un Starptautiskais Eiropas apmācību centrs Nicā.

Tas notiek ar nosacījumu, ka ar Eiropas Parlamenta vai Padomes ieviestajiem grozījumiem 
netiek mainīta vai paplašināta pašreizējā juridiskā pamata darbības joma vai skarta iestāžu 
administratīvā autonomija un ka attiecīgos pasākumus ir iespējams finansēt ar pieejamajiem 
resursiem.
1.7. Budžeta nomenklatūra

Budžeta nomenklatūra, kuru Komisija ir ierosinājusi budžeta projektā, kas grozīts ar grozījumu 
vēstuli Nr. 1/2020, tiek apstiprināta, iekļaujot jaunos izmēģinājuma projektus un jaunās 
sagatavošanas darbības (izņemot jauno sagatavošanas darbību PA 01 21 01, ar kuru saistītās 
apropriācijas tiek pievienotas esošajai sagatavošanas darbībai PA 01 20 01). Turklāt 
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Samierināšanas komiteja vienojas par turpmāk minētajām korekcijām.

 Šādas divas papildu pozīcijas:

Budžeta pozīcija 

Izdevumu 
kategorija / 

politiskā 
kategorija

Nosaukums

07 20 04 09 2b / 2.2.3SPEC Informācijas un apmācības pasākumi darba ņēmēju organizācijām
07 06 04 2b / 2.2.352 Aizsargāt un veicināt Savienības vērtības

 07 03 01. pozīcija “Veicināt personu mācību mobilitāti, kā arī sadarbību, iekļaušanu, 
izcilību, radošumu un inovāciju organizāciju un politikas līmenī izglītības un apmācības 
jomā” ir sadalīta šādos divos atsevišķos posteņos, neietekmējot apropriāciju apmēru:

Apropriācijas (EUR)Budžeta 
pozīcija / 

Programma
Nosaukums

Saistības Maksājums

07 03 01

Veicināt personu mācību mobilitāti, kā arī sadarbību, 
iekļaušanu, izcilību, radošumu un inovāciju 
organizāciju un politikas līmenī izglītības un 
apmācības jomā

07 03 01 01

Veicināt personu mācību mobilitāti, kā arī sadarbību, 
iekļaušanu, izcilību, radošumu un inovāciju 
organizāciju un politikas līmenī izglītības un 
apmācības jomā – netiešā pārvaldība

1 755 470 446 1 468 151 286

07 03 01 02

Veicināt personu mācību mobilitāti, kā arī sadarbību, 
iekļaušanu, izcilību, radošumu un inovāciju 
organizāciju un politikas līmenī izglītības un 
apmācības jomā – tiešā pārvaldība

542 824 138 295 331 144
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2. 2020. gada budžets
Budžeta grozījuma Nr. 10/2020 projekts tiek apstiprināts, kā to ierosinājusi Komisija.



PR\1220434LV.docx 27/28 PE662.052v01-00

LV

3. Paziņojumi
3.1. Eiropas Komisijas vienpusējs paziņojums par bērnu nabadzības 
apkarošanu saskaņā ar Eiropas Sociālo fondu Plus
"Bērnu nabadzības apkarošana kļūs vēl svarīgāka, jo īpaši saistībā ar pašreizējo Covid-19 krīzi, 
un tai ir jāatvēl pietiekami līdzekļi. Pārskatītajā priekšlikumā par Eiropas Sociālo fondu Plus 
(COM(2020) 447) ir iekļauta konkrēta tematiskā koncentrācija bērnu nabadzības novēršanai. 
Saskaņā ar to katrai dalībvalstij vismaz 5 % no ESF+ līdzekļiem, kas tai atvēlēti, ievērojot 
dalītās pārvaldības principu, jāpiešķir, lai atbalstītu mērķtiecīgas darbības un strukturālas 
reformas bērnu nabadzības novēršanai (7. panta 3. punkta a) apakšpunkts). Ņemot vērā 
patlaban paredzētos valstu piešķīrumus, 2021.–2027. gada plānošanas periodā tie ir gandrīz 
pieci miljardi EUR faktiskajās cenās."

3.2. Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgs paziņojums par maksājumu 
apropriācijām 
"Padome un Parlaments aicina Komisiju 2021. gadā turpināt rūpīgi un aktīvi pārraudzīt 2014.–
2020. gada programmu īstenošanu (jo īpaši 2.a apakškategorijā un "Lauku attīstība"). Šajā 
nolūkā Padome un Parlaments aicina Komisiju laikus nākt klajā ar atjauninātiem skaitļiem par 
stāvokli attiecīgajā brīdī un ar aplēsēm par 2021. gada maksājumu apropriācijām. Ja skaitļi 
parāda, ka 2021. gada budžetā iekļautās apropriācijas ir nepietiekamas, lai segtu vajadzības, 
Padome un Parlaments aicina Komisiju, cik drīz vien iespējams, nākt klajā ar atbilstošu 
risinājumu, cita starpā budžeta grozījuma projektu, lai Eiropas Parlaments un Padome pamatotu 
vajadzību gadījumā varētu laikus pieņemt visus nepieciešamos lēmumus. Attiecīgā gadījumā 
Padome un Parlaments ņems vērā jautājuma steidzamību un saīsinās lēmumam paredzēto 
astoņu nedēļu laikposmu, ja tas tiks uzskatīts par vajadzīgu. To pašu piemēro mutatis mutandis, 
ja skaitļi parāda, ka 2021. gada budžetā iekļautās apropriācijas ir lielākas, nekā nepieciešams."

3.3. Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgs paziņojums par Covid-
19 krīzes ietekmes novēršanu
"Lai ES interesēs novērstu bezprecedenta Covid-19 krīzes ietekmi, Eiropas Parlaments, 
Padome un Komisija ir apņēmušies veikt nepieciešamos pasākumus, lai ātri izmantotu visu 
jauno ES programmu potenciālu, īpašu uzmanību pievēršot tām ekonomikas nozarēm, kuras 
krīze skārusi vissmagāk, piemēram, tūrismam un MVU, un cilvēkiem, kurus krīze ietekmējusi 
vissmagāk, piemēram, bērniem un jauniešiem."

3.4. Komisijas vienpusējs paziņojums par decentralizēto aģentūru pārvaldību
"Komisija ir ļoti ieinteresēta nodrošināt, lai ES decentralizētās aģentūras pildītu savas pilnvaras, 
tostarp stiprināt un racionalizēt to pārvaldību, kā arī atbalstīt saskaņotu plānošanu un ziņošanu, 
ko veic visas decentralizētās aģentūras. Komisija uzskata, ka Eiropas Revīzijas palātas Īpašais 
ziņojums Nr. 22/2020 un atbildes uz to varētu būt pamats kopīgiem turpmākiem pasākumiem, 
kam būs vajadzīgs Padomes un Parlamenta atbalsts."

3.5. Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgs paziņojums par Brexit korekcijas 
rezervi (BKR)
"Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu attiecīgajam 
instrumentam, kas nepieciešams, lai nekavējoties sāktu izmantot Brexit korekcijas rezervi, 
nolūkā nodrošināt, ka pietiekamu apropriāciju summu var darīt pieejamu izmantošanai 
2021. finanšu gadā. Eiropas Parlaments un Padome savās apspriedēs ņems vērā jautājuma 
steidzamību. 
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Eiropas Parlaments un Padome aicina Komisiju, tiklīdz tas iespējams, nākt klajā ar budžeta 
grozījuma projektu, lai 2021. finanšu gadā darītu pieejamas nepieciešamās apropriācijas. 
Eiropas Parlaments un Padome šādu budžeta grozījuma projektu izskatīs ar pienācīgu 
neatliekamību."


