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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0358/2020, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Mario 
Cardarelli, par ārkārtas budžeta politikas pasākumiem 
neparedzētu/nenovēršamu notikumu gadījumā (Covid-19)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz LESD 310.–316. pantu un jo īpaši uz LESD 314. pantu.
Viņš apgalvo, ka Itālija gadā izmanto Eiropas Savienības finansējumu aptuveni 
10 miljardu EUR apmērā.

Ņemot vērā pašreizējo Covid-19 krīzi, kas ir gan ārkārtēja, gan negaidīta, viņš aicina 
nekavējoties piešķirt Itālijai 210 miljardus EUR, kas atbilst tās budžeta piešķīrumam 
nākamajās trijās DFS, ar nosacījumu, ka tiks novērsta pašreizējā ārkārtas situācija veselības 
jomā un ekonomikas krīze, ko izraisīja Covid-19. Viņš uzskata, ka tas būtu līdzvērtīgi 
“Outright Forward Balance Facility” (OFB) un ka nebūtu nepieciešama kopīgu obligāciju, 
piemēram, euroobligāciju, emitēšana ES līmenī.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 16. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Valsts neto iemaksa ES budžetā nav vienīgais veids, kā novērtēt izmaksas un ieguvumus, kas 
saistīti ar dalību ES. Dalība Eiropas Savienībā nozīmē, piemēram, tiesības darboties vienotā 
tirgū un apmainīties ar precēm un pakalpojumiem, nemaksājot nodokli. Itālijas galvenie 
tirdzniecības partneri ir ES valstis. 

Kopš slimības uzliesmojuma 2020. gada pirmajos mēnešos Komisija ir darījusi visu iespējamo, 
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lai maksimāli izmantotu ES budžeta līdzekļus Covid-19 pandēmijas apkarošanai. Darbības, kas 
veido Komisijas reakciju, atbalsta visas jomas un apvieno īstermiņa, vidēja termiņa un 
ilgtermiņa iniciatīvas1.

Apropriāciju ātra mobilizācija, jo īpaši 2020. gadā, bija mērķis daudziem Komisijas 
priekšlikumiem par ārkārtas pasākumiem saistībā ar Covid-19.

Eiropas noteikumi par valsts atbalstu un fiskālie noteikumi uz laiku ir mīkstināti2, lai valdības 
varētu nodrošināt ekonomikas likviditāti, lai atbalstītu iedzīvotājus un uzņēmumus, jo īpaši 
mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), un lai saglabātu darbvietas ES. Ārkārtas atbalsta 
instruments ir pastiprināts, lai palīdzētu veselības aprūpes nozarei cīnīties ar koronavīrusa 
pandēmiju3. Solidaritātes atbalsta instruments SURE ir pieņemts4, piešķirot aizdevumus 
dalībvalstīm ar izdevīgiem nosacījumiem, lai palīdzētu darba ņēmējiem saglabāt savus 
ienākumus un palīdzētu uzņēmumiem turpināt darbību. Konkrētāk, šie aizdevumi palīdz 
dalībvalstīm finansēt valsts saīsināta darba laika shēmas un citus līdzīgus pasākumus reaģēšanai 
uz krīzi, neietekmējot rezerves. Turklāt, pateicoties diviem pasākumu kopumiem: investīciju 
iniciatīvai reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII)5 un papildinātajai investīciju iniciatīvai 
reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII+)6, kohēzijas politika ir pilnībā mobilizēta, lai elastīgi 
reaģētu uz strauji augošajām vajadzībām visvairāk skartajās nozarēs, piemēram, veselības 
aprūpē, MVU un darba tirgos, un palīdzētu visvairāk skartajām teritorijām dalībvalstīs un to 
iedzīvotājiem. Tas cita starpā nodrošina tūlītēju likviditāti dalībvalstu budžetos un palīdz ātrāk 
piešķirt vēl nepiešķirto kohēzijas politikas finansējumu. Turklāt ir pielāgoti attiecināmības 
noteikumi kohēzijas politikas programmām, lai labāk risinātu koronavīrusa pandēmijas ietekmi.

Turklāt Komisija 2020. gada 27. maijā ierosināja Next Generation EU instrumentu 
750 miljardu EUR apmērā7, kā arī mērķtiecīgus palielinājumus ES ilgtermiņa budžetam 2021.–

1 Ņemot vērā to, ka Komisijas atbalsts dalībvalstīm, palīdzot tām sagatavoties un reaģēt uz Covid-19 krīzi, ir 
nepārtrauktā attīstībā, atjaunināti dati ir pieejami:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_lv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-
coronavirus-pandemic_lv
2 Attiecībā uz valsts atbalsta noteikumiem skatīt pagaidu regulējumu, kas pieņemts 2020. gada 19. martā 
(C(2020) 1863) un turpmākos grozījumus C(2020) 2215, 2020. gada 3. aprīlis, C(2020) 3156, 2020. gada 8. maijs 
un C(2020) 4509, 2020. gada 29. jūnijs. Attiecībā uz fiskālajiem noteikumiem skatīt Komisijas paziņojumu 
Padomei par Stabilitātes un izaugsmes pakta vispārējās izņēmuma klauzulas iedarbināšanu, 
(COM(2020) 123 final).
3 Skatīt Padomes Regulu (ES) 2020/521 (2020. gada 14. aprīlis), ar ko aktivizē ārkārtas atbalstu saskaņā ar Regulu 
(ES) 2016/369 un groza tās noteikumus, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu, OV L 117, 15.4.2020., 3.–8. lpp.
4 Skatīt Padomes Regulu (ES) 2020/672 (2020. gada 19. maijs), ar ko izveido Eiropas pagaidu atbalsta 
instrumentu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) pēc Covid–19 uzliesmojuma, OV L 159, 
20.5.2020., 1–7. lpp.
5 Skatīt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/460 (2020. gada 30. marts), ar kuru groza Regulas 
(ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) Nr. 508/2014 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, kas 
nepieciešami, lai piesaistītu investīcijas dalībvalstu veselības aprūpes sistēmās un citos to ekonomikas sektoros, 
reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu), OV L 99, 31.3.2020., 5.–
8. lpp.
6 Skatīt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/558 (2020. gada 23. aprīlis), ar ko Regulas 
(ES) Nr. 1301/2013 un (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai nodrošinātu ārkārtas 
elastību Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, OV L 130, 
24.4.2020., 1.–6. lpp.
7 Skatīt priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu atveseļošanas 
atbalstam pēc Covid-19 pandēmijas, COM(2020) 441 final/2.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_lv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_lv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_lv
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2027. gadam8 ar mērķi paātrināt atveseļošanos, aizsargāt un radīt darbvietas. Kopējais ES 
budžeta finansiālais nodrošinājums sasniegtu vairāk nekā 1,8 triljonus EUR.

Eiropadome 2020. gada 21. jūlijā pieņēma secinājumus par atveseļošanas plānu un daudzgadu 
finanšu shēmu 2021.–2027. gadam9.

Lielākā daļa finansējuma no Next Generation EU instrumenta tiks izmantota, lai atbalstītu 
publiskās investīcijas un svarīgas strukturālās reformas dalībvalstīs, koncentrējot to tur, kur 
krīzes ietekme un noturības vajadzības ir vislielākās. ES ilgtermiņa budžets kopā ar Next 
Generation EU palīdzēs veidot zaļu, digitālu un noturīgu kontinentu, kas spēj risināt nākotnes 
problēmas.

Secinājums

Tāpēc ir skaidrs, ka Komisija ir apņēmīgi rīkojusies, lai mobilizētu visus tās rīcībā esošos 
līdzekļus, lai palīdzētu dalībvalstīm un mazinātu sociālekonomisko ietekmi ES, jo īpaši 
palielinot un pārdalot ES 2020. gada budžetu. Tā ļoti bieži ir dalīta atbildība ar dalībvalstīm, 
jo attiecībā uz daudzām programmām Komisija ar tiesību aktu priekšlikumiem sagatavoja 
nepieciešamos nosacījumus ātrai mobilizācijai, bet paļaujas uz to, kā dalībvalstis un to 
izraudzītās īstenošanas struktūras tos īsteno vietējā līmenī.

8 Skatīt grozīto priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, 
COM(2020) 443 final.
9 Skatīt Eiropadomes ārkārtas sanāksmes (2020. gada 17.–21. jūlijs) secinājumus EUCO 10/20.


