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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0345/2020, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais João 
Paulo Pereira, par Covid-19 radīto ārkārtas stāvokli

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ierosina visām Eiropas Savienības dalībvalstīm veidot atbalsta fondu 
saistībā ar nāvējošās Covid-19 slimības radīto ārkārtas stāvokli.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 29. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 28. septembrī

Komisijas apsvērumi

Lūgumraksta iesniedzējs ierosina izveidot visām dalībvalstīm, kā arī trešām valstīm pieejamu 
fondu, kas varētu sniegt atbalstu vienlaikus trijās ārkārtas situācijās gada laikā.

Kā ārkārtas reakciju uz Covid-19 Komisija ierosināja dažādus pasākumus1 sloga mazināšanai 
publiskajām veselības aprūpes sistēmām, iedzīvotājiem un Eiropas ekonomikai. 

Komisija 2020. gada 27. maijā ierosināja atveseļošanas plānu, kas ietver atveseļošanas 
instrumentu “Next Generation EU” 750 miljardu EUR apmērā, kā arī mērķtiecīgus budžeta 
palielinājumus ES daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2021.–2027. gadam2. Eiropadomes 
sanāksmē, kas notika 2020. gada 17.–21. jūlijā, pēc saspringtām sarunām tika panākta 

1Jaunākā informācija ir publiski pieejama Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-
eu/health/coronavirus-response_lv.
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_940
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vienošanās par atveseļošanas instrumentu un turpmāko DFS. Komisijas vērienīgie mērķi un 
ierosinātā atveseļošanas instrumenta struktūra nav mainījušies un ir pamatā nolīgumam, kas arī 
paver ceļu jaunu pašu resursu iekļaušanai nākamajā DFS.

Pašreizējā krīze ir parādījusi, ka ES ir vajadzīgs elastīgs budžets, lai varētu reaģēt uz ārkārtas 
situācijām un neparedzētām problēmām. Tāpēc Komisija ierosināja stiprināt elastīgumu un 
ārkārtas instrumentus laikposmam no 2021. gada līdz 2027. gadam, tostarp i) ES Solidaritātes 
fondu3, kas sniedz atbalstu dalībvalstīm un reģioniem, kurus skārušas liela mēroga katastrofas; 
ii) Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu4, kas atbalsta to darba ņēmēju reintegrāciju darba 
tirgū, kuri zaudējuši darbu plašu pārstrukturēšanas pasākumu dēļ; un iii) Rezervi solidaritātei 
un palīdzībai ārkārtas gadījumos5, kura var pastiprināt ES rīcību, reaģējot uz sabiedrības 
veselības un citām krīzēm. Šajā ziņā Eiropadome pilnībā neatbalstīja Komisijas priekšlikumus.

Turklāt Komisija ierosināja stiprināt ES Civilās aizsardzības mehānismu6 — krīžu pārvarēšanas 
struktūru, kas ļauj dalībvalstīm un iesaistītajām valstīm (Islandei, Norvēģijai, Melnkalnei, 
Ziemeļmaķedonijai, Serbijai unTurcijai) stiprināt sadarbību civilās aizsardzības jomā ar mērķi 
palīdzēt izvairīties no katastrofām, sagatavoties tām un reaģēt uz tām. Trešās valstis vai 
starptautiskas organizācijas var aktivizēt ES Civilās aizsardzības mehānismu, lai pieprasītu 
palīdzību, reaģējot uz katastrofām, piemēram, Covid-19 pandēmiju. Mehānisms tika 
pastiprināts 2020. gada martā ar mērķi veidot medicīniskās palīdzības aprīkojuma un 
individuālo aizsardzības līdzekļu rescEU7 krājumus. Krājumu vienības var piešķirt 
dalībvalstīm vai iesaistītajām valstīm pēc mehānisma aktivizēšanas.

Secinājums

Komisija informē lūgumraksta iesniedzēju par pašreizējo un ierosināto ES reakciju uz Covid-
19 krīzi. 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0443.
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0443.
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0443.
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0220.
7 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_476.
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