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Sakarā ar koronavīrusa izraisītās slimības (Covid-19) izplatīšanos un izrietošajām izmaiņām 
Parlamenta turpmāko nedēļu darba grafikā nepārvaramas varas dēļ ENVI komiteja nevarēs 
balsot par savu atzinuma projektu par 2021. gada budžeta pamatnostādnēm — III iedaļa 
(2019/2213(BUD)). Tāpēc gan kā ENVI komitejas priekšsēdētājs, gan kā pastāvīgais referents 
budžeta jautājumos vēlos Jūs iepazīstināt ar ENVI komitejas ieguldījumu rezolūcijas punktu 
veidā, kurus, cerams, Jūsu komiteja ņems vērā: 

Ārkārtas situācija saistībā ar Covid-19

 uzsver, ka 2021. gada Savienības budžetā būtu jāparedz resursi ar pandēmiju saistītu 
problēmu risināšanas spēju attīstīšanai, lai nodrošinātu Eiropas iedzīvotāju aizsardzību; 
norāda, ka steidzami ir jānodrošina pienācīgs finansējums, lai atbalstītu pētniecību, kas 
var palīdzēt ierobežot koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 uzliesmojumu;

 atzinīgi vērtē īstenošanas aktu, ko Komisija ierosinājusi saistībā ar Savienības civilās 
aizsardzības mehānismu un ar ko groza to spēju sarakstu, uz ko attiecas rescEU 
instruments, lai iekļautu medicīniskā aprīkojuma uzkrāšanu un ārstēšanu saistībā ar 
Covid-19 uzliesmojumu; uzsver, ka Savienības civilās aizsardzības mehānismam būtu 
jāpiešķir pietiekams finansējums, lai palīdzētu risināt problēmas saistībā ar meža 
ugunsgrēkiem, plūdiem, zemestrīcēm, sabiedrības veselības ārkārtas situācijām un 
citām dabas un cilvēka izraisītām katastrofām, kuru sekas, kā paredzams, vēl vairāk 
saasināsies klimata pārmaiņu rezultātā; atgādina, ka pēc koronavīrusa izraisītās slimības 
Covid-19 uzliesmojuma mehānisms tika izmantots ES pilsoņu repatriācijai, cita starpā 
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no Uhaņas Ķīnā; uzsver, ka Savienības civilās aizsardzības mehānismam ir jābūt 
pietiekami finansētam, lai novērstu Covid-19 uzliesmojumu un glābtu dzīvības, cita 
starpā piešķirot papildu finansējumu reaģēšanai un spējām;

 uzsver, ka Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram (ECDC) jāpiešķir 
pietiekami cilvēkresursi, lai optimāli reaģētu uz pašreizējo Covid-19 uzliesmojumu; 
atgādina, ka 2013.–2018. gada laikposmā pilnas slodzes darbinieku skaits ECDC tika 
samazināts par 20 darbiniekiem, un prasa steidzami atjaunot sākotnējo štatu sarakstu;

 uzsver, ka visi turpmākie atveseļošanas plāni vai finanšu instrumenti, kuriem saistībā ar 
Covid-19 izraisīto ekonomikas lejupslīdi izmanto ES līdzekļus, ir jāsaskaņo ar zaļā 
kursa prioritātēm;

Eiropas zaļais kurss, 2021. gada budžets un DFS

 norāda uz nepieciešamību 2021. gada budžetā piešķirt pietiekamus līdzekļus tam, lai 
Savienība varētu ātri veikt konkrētas darbības, kas nepieciešamas nolūkā risināt ārkārtas 
situāciju klimata, bioloģiskās daudzveidības un vides jomā; uzstāj, ka ar nākamo 
budžetu būtu jāpalīdz Savienībai izpildīt tās saistības, kas izriet no Eiropas zaļā kursa, 
un tās saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu, tas būtu pilnībā jāsaskaņo ar mērķiem, kas 
paredz ierobežot globālo sasilšanu zem 1,5 °C, un tam bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās tendence būtu jāpavērš pretējā virzienā;

 uzsver, ka Savienības 2021. gada budžetam būtu jāpalīdz sagatavoties Komisijas 
paziņojumā par Eiropas zaļo kursu izklāstītā vērienīgā uzdevuma pilnīgai un efektīvai 
īstenošanai, lai visas Savienības politikas nostādnes saskaņotu ar tā mērķiem; uzskata, 
ka Savienībai būtu jāuzņemas globāla līdera loma klimata jomā, cita starpā izmantojot 
savu budžeta plānošanu;

 aicina Komisiju no 2021. gada ieviest ekoloģiskas budžeta plānošanas instrumentus; 
šajā sakarībā uzsver to, cik svarīgi ir efektīvi nodrošināt budžeta atbilstību klimata 
prasībām, lai panāktu budžeta vispārēju atbilstību Parīzes nolīgumam, un bioloģiskās 
daudzveidības prasībām; aicina Komisiju paredzēt horizontālas pamatnostādnes par 
klimata un bioloģiskās daudzveidības mērķu ietveršanu, kuras būtu jāievēro visos 
nākamās DFS politikas plānošanas dokumentos;

 uzsver, ka 2021. gada Savienības budžets ir pirmais daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
2021.–2027. gadam budžets; uzsver, ka jau no jaunās DFS sākuma būtu jādara viss 
iespējamais, lai nodrošinātu, ka pēc iespējas ātrāk tiek sasniegts vispārējais klimata 
politikas un bioloģiskās daudzveidības integrēšanas mērķis; atkārtoti pauž ENVI 
komitejas 2019. gada 5. septembra nostāju, kas paredz nākamajā DFS klimata politikas 
aspektu integrēšanas mērķi noteikt 40 % apmērā;

 norāda, ka ar klimatu un bioloģisko daudzveidību saistītajiem pasākumiem būtu jāseko, 
izmantojot stingrāku, pārredzamāku un visaptverošu metodiku, kas nepieciešama, lai 
attiecībā uz piešķirtajiem līdzekļiem novērstu pārāk lielu aplēšu risku; atkārtoti pauž 
savu nostāju, atbalstot to, lai nākamajā DFS tiktu noteikts skaidrs izdevumu mērķis 
attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības integrēšanu vismaz 10 % apmērā, papildinot 
klimata aspektu integrēšanai atvēlēto izdevumu mērķi, kas būtu jāatspoguļo Savienības 
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2021. gada budžetā;

  aicina Eiropadomi apstiprināt jaunos pašu resursus, piemēram, pārstrādātas plastmasas 
nodokli un ETS ieņēmumu izmantošanu ES budžetā atbilstīgi Parlamenta nostājai1;

 norāda, ka 2021. gada budžetā ir jānodrošina pietiekami resursi ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanai;

 uzsver — lai sasniegtu Savienības klimata un vides mērķus, pietiekami resursi būtu 
jāpiešķir taisnīgas pārkārtošanās īstenošanai un slogs būtu jāsadala saskaņā ar principu 
“piesārņotājs maksā”, nevis jāuzliek visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem un kopienām; 
uzsver, ka Taisnīgas pārkārtošanās fondam paredzētajiem līdzekļiem vajadzētu 
izmantot jaunu avotu un tiem nevajadzētu negatīvi ietekmēt citas ES programmas;

 uzsver, ka 2021. gada budžetā būtu jāpiešķir pietiekami līdzekļi, lai izstrādātu un 
īstenotu nākamo Eiropas plānu cīņai pret vēzi; uzsver, ka pietiekams finansējums būtu 
jāpiešķir arī retu un neinfekciozu slimību apkarošanai, īpašu uzmanību pievēršot 
pētniecībai un profilaksei, kā arī cīņai pret mikrobu rezistenci;

 norāda — ir svarīgi 2021. gada budžetā piešķirt pietiekamu finanšu līdzekļu apjomu, lai 
nodrošinātu pienācīgu un paredzamu finansējumu Savienības aģentūrām un tās varētu 
īstenot savas pilnvaras un veikt savus uzdevumus.

Līdzīgu vēstuli esmu nosūtījis galvenajam referentam par 2021. gada budžetu Pierre 
Larrouturou.

Ar cieņu

Pascal CANFIN

1 Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra rezolūcija par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: 
Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)).


