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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka 2021. gada Savienības budžets ir pirmais daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 
2021.–2027. gadam budžets; uzsver, ka 2021. gada budžetam piešķirtajām summām 
būtu jāattaisno Savienības iedzīvotāju cerības Eiropā laikposmā pēc Covid-19, veicinot 
spēcīgu ekonomikas atveseļošanu, un tās būtu jāsaskaņo ar Parīzes nolīgumu un zaļā 
kursa mērķiem, un jo īpaši ar mērķi līdz 2050. gadam nodrošināt klimatneitralitāti, 
vienlaikus atbalstot dalībvalstis, kuras ir cietušas visvairāk; aicina Komisiju izvērtēt 
Savienības 2021. gada budžetu, ņemot vērā šajā punktā paredzēto, un veikt atbilstošas 
korekcijas, ja tas nav izpildīts;

2. atzinīgi vērtē Maksātspējas atbalsta instrumenta noteikumu, kas paredz, ka finansiālā 
atbalsta saņēmēji tiks mudināti ieviest zaļās pārkārtošanās plānu; uzskata, ka minētajam 
noteikumam vajadzētu būt obligātam;

3. uzskata, ka Savienībai būtu arī jāuzņemas globāla līdera loma klimata jomā, izmantojot 
savu budžeta plānošanu; uzsver, ka būtu jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka pēc 
iespējas ātrāk tiek sasniegti vispārējie klimata politikas un bioloģiskās daudzveidības 
integrēšanas mērķi; atgādina par Parlamenta nostāju, kurā pausts aicinājums 10 % no 
Savienības budžeta piešķirt ar bioloģisko daudzveidību saistītajiem izdevumiem; 
norāda, ka ar klimatu un bioloģisko daudzveidību saistītajiem izdevumiem būtu jāseko 
līdzi, izmantojot stingrāku, pārredzamu un visaptverošu metodiku; uzskata, ka 
Taksonomijas regula nodrošina pienācīgu satvaru šīs metodikas atjaunināšanai;

4. aicina Komisiju no 2021. gada ieviest ekoloģiskas budžeta plānošanas instrumentus; 
šajā sakarā uzsver arī to, cik svarīgi ir nodrošināt budžeta efektīvu atbilstību klimata un 
bioloģiskās daudzveidības prasībām;

5. uzsver, ka Savienības civilās aizsardzības mehānismam būtu jāpiešķir pietiekams 
finansējums, lai palīdzētu risināt problēmas saistībā ar sabiedrības veselības ārkārtas 
situācijām, mežu ugunsgrēkiem, plūdiem, zemestrīcēm un citām dabas un cilvēka 
izraisītām katastrofām, kuru sekas, kā paredzams, vēl vairāk saasināsies klimata 
pārmaiņu rezultātā;

6. uzsver — lai nodrošinātu Eiropas iedzīvotāju aizsardzību, 2021. gada Savienības 
budžetā būtu jāparedz resursi ar pandēmiju saistītu problēmu risināšanas spēju 
attīstīšanai, jo īpaši stratēģiskiem materiāliem, piemēram, vakcīnām, ārstēšanai un 
medicīniskām ierīcēm; norāda, ka jaunajā DFS paredzētā Eiropas Slimību profilakses 
un kontroles centra (ECDC) kompetenču stiprināšana būtu jāatspoguļo atbilstošos 
budžeta pasākumos no 2021. gada;

7. norāda — ir svarīgi nodrošināt, lai Savienības aģentūrām, kas ir Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas kompetencē, tiktu piešķirti pietiekami 
finanšu resursi un atbilstīgas cilvēkresursu spējas, lai tās varētu īstenot savas pilnvaras, 
veikt savus uzdevumus un optimāli reaģēt uz Covid-19 uzliesmojuma sekām; uzsver, ka 
ir vajadzīga pienācīga koordinācija starp aģentūrām, lai palielinātu to darba efektivitāti 



PE653.750v01-00 4/4 PA\1207045LV.docx

LV

un ļautu taisnīgi izmantot publiskos līdzekļus;

8. aicina Komisiju ātri īstenot izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības.


