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IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. prasa, lai ar Savienības 2021. gada budžetu Eiropas iedzīvotājiem būtu piešķirta galvenā 
nozīme taisnīgā, iekļaujošā un ilgtspējīgā atveseļošanas stratēģijā, kas mazinātu Covid-19 
krīzes ietekmi un tiektos īstenot Eiropas zaļo kursu, digitalizācijas programmu, iekļaujošu 
industriālo stratēģiju un Eiropas sociālo tiesību pīlāru, vienlaikus palīdzot pildīt līdz 
2030. gadam noteiktās ES saistības klimata jomā un apņemšanos vēlākais līdz 
2050. gadam panākt oglekļneitrālu ekonomiku, ņemot vērā Parīzes nolīgumu un ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus;

2. aicina ar Savienības budžetu 2021. gadam, kurš ir arī 2021.-2027. gada daudzgadu 
finanšu shēmas pirmais gads, sniegt vērienīgu, efektīvu un lietderīgu ieguldījumu 
Savienības ekonomikas atveseļošanā, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojuma sekas; atzinīgi 
vērtē Eiropadomes vienošanos par jaunu atveseļošanas instrumentu Next Generation EU, 
kura pamatā ir Savienības kopīgi aizņēmumi, kas ir būtisks solis, lai Savienība, balstoties 
uz nepieciešamo solidaritāti, stātos pretī simetriskam satricinājumam, un aicina to ātri 
pieņemt; tomēr pauž nožēlu par to, ka tika samazināts Next Generation EU dotāciju 
komponents, kā rezultātā tika samazinātas uz nākotni orientētas programmas un atceltas 
inovatīvas programmas; atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētājas iniciatīvu tieši iesaistīt 
Parlamentu sarunās par atveseļošanas plānu, aktivizējot Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 324. pantu; prasa atveseļošanas instrumentā pilnībā iesaistīt Eiropas Parlamentu 
kā budžeta lēmējinstitūciju;

3. uzsver to struktūru pārskatatbildības un pārredzamības nozīmīgumu, kuras saņem ES 
finansējumu;

4. prasa ar vērienīgāku Savienības 2021. gada budžetu atbalstīt to, ka tiek ātri īstenots 
Atveseļošanas un noturības mehānisms (RRF), kura mērķis ir risināt problēmas, kas 
konstatētas Eiropas pusgadā, kurā jāintegrē ilgtspējīgas attīstības mērķi, un atbalstīt 
darbvietu radīšanu un konverģenci Savienībā; uzsver, ka no 2021. gada RRF būtu 
jākoncentrējas uz izaugsmi veicinošām investīcijām saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību 
pīlāru, Parīzes nolīgumu un principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”, kā arī Savienības 
apņemšanos līdz 2050. gadam panākt oglekļneitrālu ekonomiku; uzskata, ka RRF 
vajadzētu atbilst integrētajiem nacionālajiem enerģētikas un klimata plāniem;

atgādina, ka ar Savienības budžetu būtu arī jāatbalsta ilgtspējīgu un sociāli līdzsvarotu 
strukturālo reformu īstenošana, kas palielina konkurētspēju, izturētspēju, konverģenci, 
ilgtspējīgu, iekļaujošu un saliedētu izaugsmi, un šajā sakarībā mudina pēc iespējas drīzāk 
2021. gadā veikt pirmos maksājumus;

aicina veikt ex ante demokrātisku un parlamentāru pārbaudi, lai nodrošinātu iestāžu 
pilnvaru līdzsvaru un to, ka Eiropas Komisijai ir pilnvaras uzraudzīt atveseļošanas un 
noturības plānus, un tādēļ prasa, lai, izmantojot deleģētos aktus, Eiropas Parlaments tiktu 
iesaistīts šajā pārbaudē, kā arī ex post pārbaudē par to, vai līdzekļi no Atveseļošanas un 
noturības mehānisma ir izlietoti pareizi un Eiropas iedzīvotāju interesēs un nodrošina tā 
patiesu Eiropas pievienoto vērtību;

5. uzskata, ka nozīmīgs tehniskais atbalsts ir būtisks dalībvalstu administratīvo spēju 
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stiprināšanai, lai jau 2021. gadā izstrādātu un īstenotu reformas, kas vajadzīgas noturībai 
un ekonomikas atveseļošanai; aicina Komisiju strādāt kopā ar dalībvalstīm attiecībā uz 
zaļā budžeta plānošanas instrumentiem;

6. uzsver, ka Covid-19 uzliesmojuma izraisītais satricinājums ir simetrisks, tomēr norāda uz 
Covid-19 uzliesmojuma asimetrisko ietekmi uz dalībvalstu ekonomiku; uzsver, ka ir 
svarīgi atbalstīt uzņēmumus, kuriem Covid-19 rezultātā ir radušās maksātspējas 
problēmas, atbilstoši Savienības sociālajām, klimata un vides saistībām; brīdina par 
vienotā tirgus izkropļojumu risku, ko rada nevienmērīga spēja sniegt finansiālu atbalstu 
dalībvalstīm; pauž nožēlu par to, ka Eiropadome ir atcēlusi pagaidu Maksātspējas atbalsta 
instrumentu; uzstāj, ka maksātnespējas riskam pakļautajiem uzņēmumiem ir strauji 
nepieciešams atbalsts Savienības pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas ietvaros, lai 
izvairītos no jebkādas papildu negatīvas ietekmes uz investīciju un bezdarba līmeni;

7. prasa, lai Savienības 2021. gada budžetā tiktu nodrošināts, ka programma InvestEU 
sasniedz gan savu ilgtermiņa mērķi, nodrošinot lielāku investīciju spēju ar mērķi atbalstīt 
darbvietas, MVU, ilgtspējīgu infrastruktūru, pētniecību, gan tās jauno īstermiņa 
uzdevumu atbalstīt ekonomikas atveseļošanu, izmantojot stratēģiskās investīcijas; aicina 
Komisiju nodrošināt, ka uzņēmumi, kuriem ir nozīme Eiropas vērtību ķēdē, piemēram, 
apakšuzņēmēji, joprojām ir dzīvotspējīgi un orientēti uz ekoloģizāciju un digitālo 
pārkārtošanos;

8. atzinīgi vērtē pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku 
pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā; prasa palielināt resursus, lai nodrošinātu 
Savienības konkurences politikas pilnīgu un ātru piemērošanu; šajā sakarībā uzsver 
konkrētās iespējas sniegt valsts atbalstu visiem mikrouzņēmumiem un mazajiem 
uzņēmumiem, pat, ja tie bija nonākuši finansiālās grūtībās jau 2019. gada 31. decembrī, 
un atbalsta pagaidu regulējuma valsts atbalsta pasākumiem piemērošanu atveseļošanas 
periodā tik ilgi, cik nepieciešams; mudina dalībvalstis pilnībā izmantot pagaidu 
regulējumu, arī izmantojot tās jauno atveseļošanas instrumentu, proti Next Generation 
EU; sagaida, ka Komisijai būs arī jāuzrauga šādas saskaņā ar pagaidu regulējumu 
apstiprinātas shēmas un to ietekme uz vienotā tirgus darbību; atgādina par atšķirīgajām 
dalībvalstu spējām sniegt šādu valsts atbalstu ekonomikas jomā, tādēļ tas rada tirgus 
izkropļojumus un negodīgus konkurences apstākļus; aicina Komisiju sniegt atbalstu 
Eiropas uzņēmumiem, kuri investē jaunās tehnoloģijās, un noteikt kopējus minimālos 
standartus, lai precizētu prasību, ka uzņēmumiem, kas saņem finansiālu atbalstu, ir 
jāatbilst vides, sociālajiem un pārvaldības kritērijiem un nodokļu pārredzamībai, lai 
izvairītos no tā, ka atšķirīgi valstu kritēriji rada jaunas neatbilstības, un lai uzskatāmi 
parādītu, kā saņemtais publiskais atbalsts tiek izmantots, lai saskaņotu to darbību ar 
Savienības klimata un vides mērķiem un ar Parīzes nolīgumu; atgādina, ka atbalsts būtu 
jāpiešķir vienīgi Covid-19 radīto zaudējumu segšanai; mudina nodokļu oāzēs reģistrētiem 
uzņēmumiem liegt piekļuvi valsts atbalstam vai finansiālā atbalsta paketēm, ja tie 
neapņemas mainīt savu rīcību; aicina Komisiju nodrošināt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus salīdzinājumā ar trešo valstu uzņēmumiem;

9. atzinīgi vērtē Eiropas zaļo kursu kā vienu no galvenajiem pīlāriem Savienības 
ekonomikas pārveidē; prasa piešķirt pienācīgu finansējumu, lai varētu risināt problēmas, 
kas saistītas ar ilgtspējīgu attīstību, tostarp izmantojot Ilgtspējīgas Eiropas investīciju 
plānu; atgādina, cik svarīgi ir virzīt dalībvalstu ekonomiku uz Savienības mērķi par 
klimatneitrālu ekonomiku, Parlamenta nostāju panākt, ka izdevumu līmenis klimata 
politikas aspektu integrēšanai ir 30 % un izdevumu līmenis bioloģiskās daudzveidības 
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jomā ir 10 %, un Eiropas Investīciju bankas apņemšanos no 2021. gada beigām 
pakāpeniski pārtraukt finansiālo atbalstu fosilajam kurināmajam;

10. prasa piešķirt pietiekamus resursus cīņai pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 
nodokļu apiešanu, finanšu noziegumiem un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un 
ievērot ekonomikas pārvaldības sistēmu; uzsver, ka saskaņā ar aplēsēm ikgadējie 
zaudējumi, ko rada izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešana, visās 
dalībvalstīs svārstās no 750 līdz 1000 miljardiem EUR; jo īpaši atzinīgi vērtē Komisijas 
rīcības plānu visaptverošai Savienības politikai attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanu, kas būtu jāīsteno 2020. un 2021. gadā 
un kurā ir paredzēti seši pīlāri, un viena pīlāra mērķis ir nodrošināt ES līmeņa uzraudzību; 
atzinīgi vērtē Komisijas rīcības plānu taisnīgas un vienkāršas nodokļu sistēmas izveidei, 
kas atbalsta ekonomikas atveseļošanas stratēģiju;

11. uzsver pastāvīgo nepieciešamību palielināt grāmatvedības struktūru un nodokļu iestāžu 
cilvēkresursus un finanšu resursus, tostarp, lai atbalstītu Savienības rīcību cīņā pret 
krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu; 
atzinīgi vērtē ES Nodokļu un finanšu noziegumu novērošanas centra izveidi kā 
sagatavošanas darbību un tā iekļaušanu Komisijas rīcības plānā taisnīgas un vienkāršas 
nodokļu sistēmas izveidei, kas atbalsta ekonomikas atveseļošanas stratēģiju; prasa 
nodrošināt atbilstošu finansējumu un cilvēkresursus attiecīgajām programmām un 
aģentūrām;

12. atgādina, ka jaunu pašu resursu groza ieviešana ir būtiska, lai nodrošinātu finansiālās 
vajadzības ekonomikas atveseļošanas un citu Savienības prioritāšu atbalstam, un ir 
vienīgais veids, kā nodrošināt to, ka zaļās un digitālās pārkārtošanās finansēšana 
negulstas uz iedzīvotāju un nākamo paaudžu pleciem; mudina dalībvalstis ātri vienoties 
par pašu resursu maksimālā apjoma palielināšanu un strauji pieņemt likumdošanas 
priekšlikumus, kuri izveidos jaunus pašu resursus, piemēram, daļu no ieņēmumiem no 
kopējās konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes, digitālo pakalpojumu nodokli, 
finanšu darījumu nodokli, plastmasas nodevu un oglekļa ievedkorekcijas mehānismu; 
atgādina, ka ir svarīgi panākt Eiropas suverenitāti digitālajā un rūpniecības jomā; uzsver 
nepieciešamību pēc skaidra un saistoša grafika tā ieviešanai;

13. prasa, lai ar 2021. gada Savienības budžetu tiktu veicināta to politikas prioritāšu 
īstenošana, kas saistītas ar kapitāla tirgu savienības izveides pabeigšanu, tostarp tiktu 
veicināta investīciju vide atveseļošanas laikā pēc pandēmijas;

14. prasa nodrošināt pienācīgus Eiropas Uzraudzības iestāžu (EUI) finanšu resursus un 
cilvēkresursus, ņemot vērā to jaunos uzdevumus un pilnvaras, kas izriet no Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/21751 pieņemšanas; atzīst nepieciešamību 
stimulēt lielāku pārredzamību attiecībā uz dažādu EUI uzraudzības padomju darbību, 
kas palīdzētu uzlabot pārskatatbildību un pārvaldības struktūru; uzsver, ka attīstība 
finanšu tehnoloģiju, maksājumu un nebanku finanšu starpniecības jomā var ietvert EUI 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 18. decembra Regula (ES) 2019/2175, ar kuru groza Regulu (ES) 
Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, 
ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) 
Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) 
Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus 
finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un Regulu (ES) 
2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju (OV L 334, 27.12.2019., 1. lpp.).
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