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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0388/2020, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Renata 
Sutor, par solidaritāti un savstarpēju palīdzību cīņā pret Covid-19 
pandēmijas sekām Eiropas Savienībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja prasa īstenot savstarpēju palīdzību un solidaritāti Covid-19 
pandēmijas seku novēršanā un atbalsta direktīvas īstenošanu. Saskaņā ar minēto direktīvu 
katrs Eiropas Savienības pilsonis saņemtu neatmaksājamu atbalstu 5000 EUR apmērā, jo īpaši 
personas, kas ir atlaistas no darba, lauksaimnieki, vientuļās mātes, pensionāri, bezpajumtnieki 
un personas, kurām nav iztikas līdzekļu. Turklāt ikviens lauksaimnieks, kurš veic darbību 
Eiropas Savienībā, saņemtu neatmaksājamu dotāciju 50 000 EUR apmērā par vienu 
saimniecību, lai nekļūtu maksātnespējīgs finanšu krīzes dēļ un tādējādi neapturētu pārtikas 
ražošanu. Katrs uzņēmums saņemtu neatmaksājamu dotāciju 50 000 EUR apmērā, lai 
izvairītos no bankrota finanšu krīzes dēļ un darbinieku atlaišanas. Katra dalībvalsts saņemtu 
neatmaksājamu finansiālu palīdzību veselības aprūpes dienestiem, lai iegādātos respiratorus 
un citu medicīnisko aprīkojumu, kas nepieciešams, lai glābtu cilvēkus no koronavīrusa. 
Vienojoties ar kredītiestādēm, aizdevumu atmaksa (aizdevumi, kas ir piešķirti dalībvalstīm, 
un aizdevumi ES pilsoņiem) tiktu apturēta uz 6 mēnešiem. Visbeidzot, lūgumraksta 
iesniedzēja prasa pieņemt rezolūciju, kurā visas Eiropas Savienības valstis saliedētos cīņā pret 
koronavīrusu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 24. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. oktobrī

Covid-19 pandēmija pamudināja Savienību un tās dalībvalstis rīkoties apņēmīgi un solidaritātes 
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garā, lai ierobežotu vīrusa izplatīšanos, vērstos pret ekonomiskajām sekām un mazinātu 
nelabvēlīgo sociālo ietekmi. Kopā ar daudzām dalībvalstīm Komisija ir uzsākusi septiņas 
kopīgas iepirkuma procedūras būtiskiem laboratorijas un individuālās aizsardzības līdzekļiem 
(IAL), kā arī galvenajiem intensīvās terapijas nodaļās nepieciešamajiem medikamentiem, 
laboratorijas aprīkojumam, ventilatoriem pacientiem ar smagu Covid-19 slimības gaitu un 
vienīgajam ES līmenī apstiprinātajam ārstēšanas līdzeklim remdesivīram (Veklury) un 
medicīniskajam aprīkojumam Covid-19 vakcīnai. Līgumi par IAL, ventilatoriem un 
laboratorijas aprīkojumu nodrošina dalībvalstīm kopējo maksimālo budžetu vairāk nekā 
3,3 miljardu EUR apmērā kritiski svarīgām precēm, ko tās var iepirkt viena gada laikā1. Turklāt 
Komisija ir izveidojusi pirmo rescEU krājumu2, ko var nosūtīt valstīm, kuras lūdz palīdzību, 
kad citi resursi ir izsmelti vai nav pieejami. Turklāt ārkārtas atbalsta instruments (ESI)3 ļauj 
Komisijai nekavējoties piešķirt 2,7 miljardus EUR mērķtiecīgiem pasākumiem vienā vai 
vairākās dalībvalstīs un koordinēti risināt Covid-19 pandēmijas radītās problēmas. Komisija 
finansē iespējamās Covid-19 vakcīnas un ārstēšanas izpēti un kopā ar Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centru (ECDC) turpina uzraudzīt situāciju. Ievērojama daļa no šiem 
līdzekļiem tiks izmantota, lai maksimāli palielinātu ES un pasaules izredzes pēc iespējas īsākā 
laikā saņemt perspektīvu vakcīnu, izmantojot sarunas, kuras pašlaik notiek ar vakcīnu 
ražotājiem saskaņā ar ES Vakcīnu stratēģiju. Turklāt Komisija ir parakstījusi līgumu ar 
farmācijas uzņēmumu Gilead par remdesivīra ārstēšanas devu nodrošināšanu kopumā 
63 miljonu EUR apmērā, ko arī finansēs ESI, kā arī par 10 miljonu masku iegādi veselības 
aprūpes darbiniekiem, kas tagad jau ir izdalītas.

Lai vājinātu triecienu cilvēku iztikas līdzekļiem un ekonomikai, daudzas dalībvalstis ir 
ieviesušas pagaidu moratorijus, lai aizsargātu uzņēmumiem piešķirto aizdevumu, patēriņa 
kredītu vai hipotekāro kredītu ņēmējus, kurus negatīvi ietekmējusi pandēmija. Vairākas 
dalībvalstis ir arī veikušas pasākumus, kas aizsargā pandēmijas skartos cilvēkus un uzņēmumus 
no īres maksas pieauguma, izlikšanas no mājokļa un no komunālo pakalpojumu atslēgšanas 
nemaksāšanas gadījumā. Lai atbalstītu dalībvalstis, Komisija ir piemērojusi pilnīgi visas 
elastības iespējas, kas paredzētas Eiropas fiskālajos noteikumos, ar ko tiek aktivizēta 
Stabilitātes un izaugsmes pakta vispārējā izņēmuma klauzula, ierosinājusi Investīciju 
iniciatīvas reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII4 un CRII+5), kas paātrina ieguldījumus 
37 miljardu EUR apmērā 2014.–2020. gada kohēzijas politikas programmās un palielina 

1Plašāka informācija ir pieejama: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-
response/public-health_lv
2 Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/414 (2020. gada 19. marts), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 
(ES) 2019/570 attiecībā uz rescEU spējām veidot medicīniskos krājumus, OV L 082 I, 19.3.2020., 1. lpp.
3 Padomes Regula (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. lpp.
4Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (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. lpp.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (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. lpp.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_lv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_lv
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Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanas elastību, lai nodrošinātu likviditāti 
mazajiem uzņēmumiem un veselības aprūpes nozarei. Konkrētāk, CRII un CRII+ paketes 
ieviesa vairākas regulējuma izmaiņas Eiropas Sociālajā fondā (ESF) un Eiropas atbalsta fondā 
vistrūcīgākajām personām (EAFVP)6, lai maksimāli palielinātu iespējas ieguldīt nodarbinātības 
un sociālās iekļaušanas pasākumos.

Lai nekavējoties palīdzētu krīzes visvairāk skartajiem, saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA)7 atbalstītajiem finanšu instrumentiem lauksaimniekiem un 
lauku uzņēmumiem ir darīts pieejams mērķtiecīgs likviditātes atbalsts darbības nepārtrauktības 
nodrošināšanai, aizdevumi ar zemām procentu likmēm, atbalsts atsevišķam apgrozāmajam 
kapitālam un labvēlīgi maksājumu grafiki. Turklāt ir ierosināts jauns pagaidu pasākums, kas 
ļauj dalībvalstīm izmantot lauku attīstības fondus, lai lauksaimniekiem un mazajiem 
lauksaimniecības pārtikas uzņēmumiem izmaksātu kompensācijas attiecīgi līdz 7 000 EUR 
vienam lauksaimniekam un 50 000 EUR vienam mazajam uzņēmumam8. Kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) ietvaros ir veikti atbilstīgi pasākumi, lai veicinātu tiešo 
ienākumu atbalstu lauksaimniekiem, kā arī lai padarītu elastīgākus dažus atbalsta shēmu un 
pasākumu pārvaldības aspektus, tostarp kontroli9. Komisija pieņēma tirgus pasākumu kopumu 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, tostarp atbalstu privātai uzglabāšanai un destilēšanai, 
lai stabilizētu tirgu, samazinot dažās lauksaimniecības nozarēs pieejamo piedāvājumu10. 
Turklāt saskaņā ar minēto regulu Komisija ir nolēmusi atļaut atkāpes no dažiem ES 
konkurences noteikumiem, kas piemērojami konkrētām lauksaimniecības nozarēm, lai 
iesaistītie varētu kolektīvi veikt pasākumus tirgus stabilizēšanai uz laiku, kas nepārsniedz 
6 mēnešus. Šie pasākumi ietver ražošanas plānošanu, kopīgu veicināšanu un uzglabāšanu11.

6 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/559 (2020. gada 23. aprīlis), ar ko 
Regulu (ES) Nr. 223/2014 groza attiecībā uz īpašu pasākumu ieviešanu Covid-19 
uzliesmojuma risināšanai, OV L 130, 24.4.2020., 7. lpp.
7 Sīkāka informācija par dažādajiem pasākumiem pieejama: 
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-
2020-apr-02_en
8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/872 (2020. gada 24. jūnijs), ar ko groza 
Regulu (ES) Nr. 1305/2013 attiecībā uz īpašu pasākumu, ar kuru nodrošina ārkārtas pagaidu 
atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), reaģējot uz Covid-19 
uzliesmojumu, OV L 204, 26.6.2020., 1. lpp.
9 Komisijas 2020. gada 16. aprīļa īstenošanas regula (ES) 2020/532, ar kuru attiecībā uz 
2020. gadu atkāpjas no īstenošanas regulām (ES) Nr. 809/2014, (ES) Nr. 180/2014, 
(ES) Nr. 181/2014, (ES) Nr. 2017/892, (ES) Nr. 2016/1150, (ES) Nr. 2018/274, 
(ES) Nr. 2017/39, (ES) Nr. 2015/1368 un (ES) Nr. 2016/1240 attiecībā uz dažām 
administratīvajām pārbaudēm un pārbaudēm uz vietas, kas piemērojamas kopējās 
lauksaimniecības politikas satvarā, OV L 119, 17.4.2020., 3. lpp.
10 Dažādie tiesību akti ir publicēti Oficiālajā Vēstnesī un ir pieejami: OV L 140, 4.5.2020.. 
Attiecībā uz pasākumiem, kas saistīti ar augļu un dārzeņu nozari un vīna nozari, skatīt arī 
Komisijas 2020. gada 6. jūlija deleģēto regulu (ES) 2020/1275, ar ko groza deleģēto regulu 
(ES) 2020/592 par pagaidu ārkārtas pasākumiem, ar kuriem atkāpjas no konkrētiem Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 1308/2018 noteikumiem, lai novērstu Covid-19 
pandēmijas un ar to saistīto pasākumu izraisītos tirgus traucējumus augļu un dārzeņu nozarē 
un vīna nozarē, OV L 300, 14.9.2020., 26. lpp.
11 Detalizēts pārskats par dažādiem pasākumiem, kas veikti līdz 2020. gada 4. maijam, ir 

https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_en
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:140:FULL&from=LV
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Komisija ir arī ieviesusi mērķtiecīgus un pagaidu valsts atbalsta noteikumus. Pagaidu 
regulējums valsts atbalsta pasākumiem ļāva sniegt būtisku atbalstu uzņēmumiem, kurus smagi 
skāris likviditātes trūkums, kā arī sniegt uzņēmumiem īstermiņa eksporta kredītu apdrošināšanu 
un rekapitalizācijas atbalstu pašu kapitāla un aizņēmuma finansējuma ieguldījumu veidā. 
Pagaidu regulējuma īpašie noteikumi ir veltīti lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras 
nozarēm. Valstu valdības var atbalstīt šo nozaru uzņēmumus ar dotācijām līdz 100 000 EUR 
uzņēmumiem, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecisko ražošanu, 800 000 EUR 
uzņēmumam, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību, un 
120 000 EUR zvejniecības un akvakultūras nozares uzņēmumiem. Komisija turpina uzraudzīt 
dalībvalstu un uzņēmumu vajadzības. Piemēram, Komisija 2020. gada 3. aprīlī grozīja pagaidu 
regulējumu12, lai palielinātu publiskā atbalsta iespējas tādu produktu pētniecībai, testēšanai un 
ražošanai, kas saistīti ar cīņu pret koronavīrusa uzliesmojumu, lai aizsargātu darbvietas un 
turpinātu atbalstīt ekonomiku. Turklāt ar trešo grozījumu, kas pieņemts 2020. gada 29. jūnijā13, 
tika ieviesti īpaši pasākumi mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem.

2020. gada 2. aprīlī Komisija iesāka jaunu iniciatīvu SURE – pagaidu atbalstu bezdarba risku 
mazināšanai ārkārtas situācijā14. SURE aizdevumu formā dalībvalstīm nodrošinās finansiālu 
palīdzību 100 miljardu EUR apmērā, lai finansētu saīsināta darbalaika shēmas un tamlīdzīgus 
pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus un pašnodarbinātos, kā arī lai finansētu ar 
veselību saistītus papildu pasākumus. Atbildes pasākumu kopums, ko Eiropadome apstiprināja 
2020. gada 23. aprīlī, ietvēra SURE, Eiropas Investīciju bankas Eiropas garantiju fondu mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU) atbalstam un Eiropas Stabilitātes mehānisma atbalstu pandēmijas 
krīzes apstākļos. Šie intervences pasākumi var nekavējoties nodrošināt 540 miljardus EUR, lai 
atbalstītu darba ņēmējus, mazos uzņēmumus un dalībvalstis. Papildus Eiropas Centrālās bankas 
veiktajiem pasākumiem ES reakcija nodrošina dalībvalstīm līdz šim vēl nepieredzētu rīcībspēju 
palīdzēt tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs. 

Komisija uzskata, ka vienošanās par vērienīgu atveseļošanas plānu, kura centrā ir ES budžets, 
dos Savienībai vislabākās izredzes gūt panākumus, lai risinātu ekonomiskās un sociālās 
grūtības, radot darbvietas un ilgtspējīgu izaugsmi. Attiecīgi Komisija 2020. gada 27. maijā 
ierosināja visaptverošu plānu, kura pamatā ir solidaritāte un taisnīgums un kurš ir dziļi sakņots 
Savienības kopīgajos principos un vērtībās, lai pilnībā izmantotu ES budžeta potenciālu15. 

pieejams: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_20_788. Attiecībā uz vīna nozari skatīt arī 
Komisijas 2020. gada 6. jūlija īstenošanas regulu (ES) 2020/975, ar ko atļauj nolīgumus un lēmumus par tirgus 
stabilizācijas pasākumiem vīna nozarē, OV L 215, 7.7.2020., 13. lpp.
12 Komisijas paziņojums “Grozījums pagaidu regulējumā valsts atbalsta pasākumiem, ar ko 
atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā”, 2020/C 112 I/01, 
OV C 112I, 4.4.2020., 1. lpp.
13 Komisijas paziņojums “Trešais grozījums pagaidu regulējumā valsts atbalsta pasākumiem, 
ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā”, 2020/C 218/03, 
OV C 218, 2.7.2020., 3. lpp.
14 Padomes Regula (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. lpp.
15 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas lielā stunda — jāatjaunojas un 
jāsagatavo ceļš nākamajai paaudzei”, COM(2020) 456 final, 27.5.2020.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_788
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Komisijas priekšlikumi balstās uz ārkārtas Eiropas Atveseļošanas instrumentu (EURI16 (Next 
Generation EU)), kam atvēlēti 750 miljardi, un pārstrādātu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 
2021.–2027. gadam, kuras apjoms ir lielāks nekā 1 triljons EUR. EURI uz laiku varētu 
palielināt ES budžetu ar jaunu finansējumu, kas piesaistīts finanšu tirgiem. Piesaistītie līdzekļi 
tiktu novirzīti, izmantojot ES programmas, steidzamu pasākumu atbalstam, kas vajadzīgi, lai 
aizsargātu iztikas līdzekļus, veicinātu ekonomikas atveseļošanos un sekmētu ilgtspējīgu un 
noturīgu izaugsmi.

Pamatojoties uz Eiropadomes priekšsēdētāja līmenī notikušajām plašajām apspriedēm un 
Padomē paveikto darbu, Eiropadomes 2020. gada 21. jūlija secinājumos tika piedāvāts 
līdzsvarots risinājums, kurā ņemtas vērā visu dalībvalstu intereses un nostājas17. Next 
Generation EU tiktu finansēts ar Komisijas ņemtiem aizdevumiem, un līdzekļi tiktu izlietoti 
investīcijām, izmantojot dotāciju un garantiju instrumentus (390 miljardi EUR), kā arī 
aizdevumiem dalībvalstīm (360 miljardi EUR). Finansējuma lielākā daļa būtu jāizmanto, lai 
atbalstītu ieguldījumus un reformas dalībvalstīs, kurās krīzes ietekme un noturība ir vislielākā. 
Ierosinātajam atveseļošanas un noturības mehānismam18 būtu jāpiedāvā plaša mēroga 
finansiālais atbalsts (672,5 miljardi EUR, no kuriem 312,5 miljardi EUR dotāciju atbalstam un 
360 miljardi EUR aizdevumiem) ieguldījumiem un reformām, tostarp videi draudzīgas un 
digitālas pārejas jomā. Arī kohēzijas politikai vajadzētu ieņemt būtisku lomu līdzsvarotas un 
ilgtspējīgas atveseļošanās atbalstīšanā, izvairoties no asimetrijas starp dalībvalstīm un to 
iekšienē. Jaunajai REACT-EU19 būtu jānodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fondam, ESF un 
FEAD papildu finansējums kopumā 47,5 miljardu EUR apmērā laikposmam no 2021. līdz 
2027. gadam. REACT-EU ir turpinājums CRII un CRII+ iniciatīvām; tai būtu jāatbalsta 
ieguldījumi nodarbinātības saglabāšanā, jo īpaši izmantojot īstermiņa darba programmas. Tai 
būtu arī jāveicina darba vietu radīšana, jo īpaši jauniešiem, kurus krīze ir skārusi īpaši smagi. 
Vienlaikus ir grozīts priekšlikums par nākamo Eiropas Sociālo fondu plus (ESF+), lai veicinātu 
jauniešu nodarbinātību, apkarotu bērnu nabadzību un liktu lielāku uzsvaru uz atbalstu 
darbaspēkam. Turklāt ELFLA palīdzēs lauksaimniekiem un lauku apvidiem īstenot zaļo 
pārkārtošanos un atbalstīs ieguldījumus un reformas, kas ir būtiskas, lai sasniegtu Eiropas 
vērienīgos mērķus vides jomā. Šajā sakarībā Komisija ir arī ierosinājusi stiprināt InvestEU. 
Pamatojoties uz Eiropadomes secinājumiem, Next Generation EU sniegtu finansiālu 
ieguldījumu 5,6 miljardu EUR apmērā, uz kā balstītos ES garantija InvestEU programmai, lai 
mobilizētu privātos ieguldījumus stratēģiskos projektos visā Savienībā. No DFS budžeta 2021.–
2027. gadam tiktu darīti pieejami vēl 2,8 miljardi EUR, kā rezultātā kopējie resursi sasniegtu 
8,4 miljardus EUR. Papildu resursus var darīt pieejamus, izmantojot atmaksājumus no 
iepriekšējiem finanšu instrumentiem.

16 Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu 
atveseļošanas atbalstam pēc Covid-19 pandēmijas, COM(2020) 456 final, 27.5.2020.
17 Eiropadomes 2020. gada 17.–21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumi pieejami: 
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
18 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Atveseļošanas un 
noturības mehānismu, COM(2020) 408 final, 28.5.2020.
19 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 
groza attiecībā uz ārkārtas papildu resursiem un īstenošanas kārtību mērķim “Investīcijas 
izaugsmei un nodarbinātībai”, lai palīdzētu veicināt ar Covid-19 pandēmiju saistītās krīzes 
seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai 
(REACT-EU), COM(2020) 451 final, 28.5.2020.

https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
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Komisija ierosina arī jaunu programmu “ES veselība”20, lai stiprinātu veselības drošību un 
sagatavotos turpmākām veselības krīzēm. RescEU, kas ir daļa no Savienības civilās 
aizsardzības mehānisma, tiks vēl vairāk paplašināta un pastiprināta. Pamatprogramma 
“Apvārsnis Eiropa” arī tiks pastiprināta, lai finansētu vitāli svarīgu pētniecību veselības, 
noturības un zaļās un digitālās pārkārtošanās jomā. Komisija arī ierosināja stiprināt citas ES 
programmas, lai nākamo DFS pilnībā saskaņotu ar atveseļošanas vajadzībām un stiprinātu 
īpašos instrumentus. To vidū ir kopējā lauksaimniecības politika (KLP), Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds, Vienotā tirgus programma un programmas, kas atbalsta sadarbību 
nodokļu un muitas jomā. 

Secinājums

Komisijas ierosinātie pasākumi Eiropas atveseļošanai kopumā nodrošinātu 2,4 triljonus EUR. 
Turklāt kopējās investīcijas, ko šī pasākumu pakete varētu ģenerēt, ir 3,1 triljons EUR.

20 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības darbības 
programmu veselības jomā (2021.–2027. gads) un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 
(programma “ES Veselība”),COM/2020/405 final, 28.5.2020.


