
Eiropas Parlaments
2019-2024

PIEŅEMTIE TEKSTI

P9_TA(2020)0166
2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa 
Eiropas Parlamenta 2020. gada 19. jūnija rezolūcija par 2021. gada budžeta izstrādes 
vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija (2019/2213(BUD))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 2018. gada 8. oktobra 
īpašo ziņojumu par globālo sasilšanu par 1,5 °C1,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 314. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 
2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar 
kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/20122,

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 
ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 
nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 
pārvaldību4,

– ņemot vērā Padomes 2014. gada 26. maija Lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas 
Savienības pašu resursu sistēmu5,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu6 un tam 

1 https://www.ipcc.ch/sr15/
2 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
3 OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
4 OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
5 OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.
6 OV L 57, 27.2.2020., 1. lpp.
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pievienotos Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgos paziņojumus,

– ņemot vērā 2018. gada 14. novembra starpposma ziņojumu par daudzgadu finanšu 
shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos1 un 
2019. gada 10. oktobra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un 
pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības2,

– ņemot vērā 2020. gada 17. aprīļa rezolūciju par koordinētu ES rīcību Covid-19 
pandēmijas un tās seku apkarošanai3,

– ņemot vērā 2020. gada 13. maija rezolūciju par drošības tīklu Savienības programmu 
līdzekļu saņēmēju aizsardzībai: DFS ārkārtas rīcības plāna izstrāde4,

– ņemot vērā 2020. gada 15. maija rezolūciju par jauno DFS, pašu resursiem un 
atveseļošanas plānu5,

– ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 16. janvāra rezolūciju par Konvencijas par 
bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 15. sesiju (COP15)6,

– ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāru un 2017. gada 19. janvāra rezolūciju par to7,

– ņemot vērā 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas zaļo kursu8,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra secinājumus par budžeta pamatnostādnēm 
2021. gadam (06092/2020),

– ņemot vērā ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam,

– ņemot vērā Reglamenta 93. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas nostāju grozījumu veidā,

– ņemot vērā vēstules, ko iesniegušas Attīstības komiteja, Budžeta kontroles komiteja, 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja, Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komiteja, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja, Transporta 
un tūrisma komiteja, Reģionālās attīstības komiteja, Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komiteja, Kultūras un izglītības komiteja, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteja, Konstitucionālo jautājumu komiteja un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komiteja,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9-0110/2020),

1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0449.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0032.
3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0054.
4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0065.
5 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0124.
6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0015.
7 OV C 242, 10.7.2018., 24. lpp.
8 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0005.



A. tā kā koronavīrusa Covid-19 pandēmijas dēļ Eiropas Savienība saskaras ar negaidītu un 
nepieredzētu veselības, ekonomikas, sociālo un vides krīzi;

B. tā kā šos ārkārtas apstākļus nav iespējams novērst, izmantojot parastai situācijai 
paredzētu budžetu;

C. tā kā saskaņā ar LESD 311. pantu Savienībai pašai ir jānodrošina līdzekļi, kas tai 
vajadzīgi savu politikas mērķu sasniegšanai, un tā kā tās budžets ir pilnībā jāfinansē no 
pašu resursiem;

D. tā kā saskaņā ar LESD 312. pantu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) vienprātīgi pieņem 
Padome pēc tam, kad ar Eiropas Parlamenta deputātu absolūtu balsu vairākumu ir 
saņemta Eiropas Parlamenta piekrišana;

E. tā kā pašreizējā DFS beidz darboties 2020. gada beigās un tā kā 2021. gadam vajadzētu 
būt pirmajam gadam, kad tiks īstenota nākamā pārskatītā un pārstrukturētā DFS;

F. tā kā Parlaments kopš 2018. gada novembra ir gatavs risināt sarunas par DFS, bet 
Padome līdz šim nav iesaistījusies nekādās jēgpilnās sarunās ar Parlamentu, izņemot 
minimālus kontaktus Vispārējo lietu padomes ietvaros; tā kā termiņš vienošanās 
panākšanai Eiropadomē ir vairākkārt pagarināts;

G. tā kā 2020. gada 27. maijā Komisija iesniedza atjauninātu priekšlikumu par nākamo 
DFS;

H. tā kā IPCC zinātnieki savā jaunākajā ziņojumā prasa veikt radikālus pasākumus, lai 
atgūtu nokavēto ekoloģiskās pārkārtošanās jomā, ņemot vērā pašu pausto brīdinājumu, 
ka CO2 koncentrācija 2018.–2019. gadā ir palielinājusies trīs reizes ātrāk nekā 20. gs. 
sešdesmitajos gados, un uzsver, ka ir atlikuši tikai daži gadi, lai novērstu to, ka 
neatgriezeniski zūd kontrole pār klimata pārmaiņām un to ietekmi uz vidi;

I. tā kā Covid-19 uzliesmojuma dēļ ar dzimumu saistītas vardarbības upuri var ilgstoši 
atrasties varmāku varā, nesaņemot sociālu un institucionālu atbalstu, kā to apliecina 
vairākās ES valstīs iegūtie dati, un tā kā sievietes ir nesamērīgi pārstāvētas profesijās, 
kurās ir augsts inficēšanās risks,

Covid-19 krīzes pārvarēšana: budžets aizsardzībai un inovācijai...

1. norāda, ka ES budžets ir ļoti svarīgs, lai reaģētu uz problēmām, ar kurām saskaras 
Savienība un kuras vēl redzamākas un aktuālākas padara Covid-19 krīze, un tam ir 
jāatspoguļo dalībvalstu un iestāžu mērķu vērienīgums; tādēļ uzsver, ka 2021. gada 
budžetā galvenā uzmanība būtu jāpievērš Covid-19 uzliesmojuma seku mazināšanai un 
atveseļošanās atbalstam, pamatojoties uz Eiropas zaļo kursu un digitālo pārveidi;

2. uzsver, ka Savienībai un visām tās dalībvalstīm ir jāizrāda pilnīga solidaritāte ar tiem, 
kam tas ir nepieciešams visvairāk, apvienojoties kā kopienai un nodrošinot, ka neviena 
valsts cīņā pret šo pandēmiju un tās seku pārvarēšanā netiek atstāta viena, šim mērķim 
cita starpā izmantojot tādu 2021. gada budžetu, kas ir samērojams ar šo vēsturisko 
izaicinājumu;

3. šajā sakarībā uzsver, ka 2021. gada budžetam vajadzētu būt pirmajam, uz kuru attiecas 
atjaunināta, pārorientēta un ļoti vērienīga DFS 2021.–2027. gadam;



4. saskaņā ar 2020. gada 13. maija rezolūciju atkārtoti prasa Komisijai līdz 2020. gada 
15. jūnijam ierosināt DFS ārkārtas rīcības plānu, pamatojoties uz 2020. gada maksimālo 
apjomu automātisku pagarināšanu, lai aizsargātu ES programmu līdzekļu saņēmējus un 
nodrošinātu finansējuma nepārtrauktību; uzsver, ka šim DFS ārkārtas rīcības plānam 
būtu jāļauj pagarināt pašreizējās ES programmas un pārorientēt tās uz krīzes seku 
novēršanu, kā arī izveidot vissteidzamāk nepieciešamos jaunos instrumentus un 
iniciatīvas; uzsver, ka nedrīkst pieļaut nekādu pašreizējās DFS un programmu 
pārtraukšanas vai haotiskas pagarināšanas risku 2021. gadā un ir jāgarantē, ka Savienība 
spēs veikt savas darbības un izstrādāt vērienīgu krīzes pārvarēšanas un atveseļošanas 
stratēģiju;

5. uzsver, ka neviena dalībvalsts viena pati nespēs pietiekami ilgi finansēt vērienīgu 
atveseļošanas plānu, lai pārvarētu Covid-19 krīzi, un ka valstu atveseļošanas plānu 
apjoms un darbības ilgums būtu ļoti ierobežots, ja tie tiktu finansēti tikai no aizņemtiem 
līdzekļiem; uzstāj, ka atveseļošanas plānā ir jāiekļauj apjomīgs investīciju kopums, kas 
no 2021. gada tiktu finansēts no Savienības budžeta, un tādēļ prasa, lai 2021. gada 
budžets būtu svarīgs šī atveseļošanas plāna elements;

6. uzskata, ka atveseļošanas plānam ir jābalstās uz Eiropas zaļo kursu un mūsu sabiedrības 
digitālo pārveidi, lai atjaunotu mūsu ekonomiku, nodrošinātu izturētspēju un iekļaušanu, 
vienlaikus nepārsniedzot planētas iespējas, aizsargātu cilvēku labklājību un veselību no 
turpmākiem riskiem un ietekmes uz vidi, radītu kvalitatīvas darbvietas un nodrošinātu 
sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju un konverģenci, jo īpaši veicot ieguldījumus 
MVU un krīzes visvairāk skartajās nozarēs, piemēram, tūrismā, un attīstot ilgtspējīgu 
sabiedrisko infrastruktūru un pakalpojumus, kā arī stratēģiskās nozares, piemēram, 
veselības nozari, kas atrodas cīņas ar krīzi priekšplānā; aicina Komisiju nākt klajā ar 
tādu 2021. gada budžeta projektu, kas atbilstu šīm prioritātēm;

7. uzskata, ka ES budžeta ieņēmumu daļa ir jāuztver kā ES politikas mērķu sasniegšanas 
instruments; uzsver — lai segtu krīzes radītos papildu izdevumus un mazinātu NKI 
iemaksu pārsvaru ES budžetā, no 2021. gada būtiskai nozīmei ir jābūt jauniem papildu 
pašu resursiem, kas tieši ieplūst ES budžetā kā vispārējie ieņēmumi; uzskata, ka jaunu 
pašu resursu neesamībai būs negatīva politiska ietekme uz Savienības 2021. gada 
budžetu un tā nopietni apdraudēs Komisijas jauno politisko darba kārtību; šajā sakarībā 
uzskata, ka Komisijas 2018. gada maija priekšlikumi par pašu resursiem ir labs izejas 
punkts, kas ir visaptveroši jāpadziļina, ņemot vērā pašreizējās problēmas un krīzi; 
atgādina 2018. gada 14. novembra starpposma ziņojumā un 2019. gada 10. oktobra 
rezolūcijā pausto viedokli, proti, ka Eiropas Parlaments nesniegs piekrišanu attiecībā uz 
DFS 2021.–2027. gadam, ja nebūs panākta vienošanās par ES pašu resursu sistēmas 
reformu, tostarp par jauna pašu resursu groza ieviešanu;

8. pauž pārliecību, ka pašreizējai krīzei nevajadzētu apdraudēt apņemšanos virzīties uz 
mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti, kas paredz līdz 2030. gadam 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni; 
atgādina, ka ANO Vides programmas (UNEP) 2019. gada ziņojumā par emisiju apjoma 
atšķirībām ir prasīts katru gadu samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 7,6 %, lai 
temperatūras pieaugums nepārsniegtu 1,5  C, un tas nozīmē, ka ES līmenī šim 
samazinājumam katru gadu vajadzētu būt aptuveni 6,8 %; uzsver, ka tas ir milzīgs 
izaicinājums, jo īpaši saistībā ar tik ļoti nepieciešamo ilgtspējīgo un sociāli taisnīgo 
pārkārtošanos, kurā būtu jāņem vērā dažādās izejas pozīcijas ES reģionos un 
dalībvalstīs un kura būtu jāpapildina ar darbvietu radīšanu plašā mērogā; uzstāj, ka, lai 



veiksmīgi īstenotu šo nepieredzēto uzdevumu tikai desmit gadu laikā, ir nepieciešama 
steidzama rīcība, ko no 2021. gada atbalsta spēcīgs ES budžets;

9. pauž bažas par krīzes turpmākajām ekonomiskajām, sociālajām un politiskajām sekām, 
ja ES ātri nenodrošinās sev jaunus un efektīvus instrumentus sociālās kohēzijas 
aizsardzībai, darbvietu saglabāšanai un masveida atlaišanas novēršanai; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē priekšlikumu par atbalsta instrumenta bezdarba riska mazināšanai ārkārtas 
situācijā (SURE) programmu un Komisijas priekšsēdētājas apņemšanos iesniegt tiesību 
akta priekšlikumu par Eiropas bezdarbnieka pabalstu pārapdrošināšanas shēmu ar mērķi 
to pēc iespējas ātrāk īstenot;

...lai rastu risinājumus saasinātām sociālajām, vides, ekonomiskajām un finansiālajām 
problēmām

10. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus par Eiropas zaļo kursu un Ilgtspējīgas Eiropas 
investīciju plānu;

11. tomēr norāda, ka, lai līdz 2030. gadam sasniegtu mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas (SEG emisijas) par 40 % un plānoto vēl stingrāko mērķi, Komisija ir aplēsusi, 
ka katru gadu būs jānovērš finansējuma trūkums vismaz 260 miljardu EUR apmērā, kā 
arī jāsedz papildu izmaksas par vides aizsardzību, resursu pārvaldību un sociālās 
pielāgošanās pasākumiem; uzskata, ka, lai palīdzētu samazināt ES SEG emisijas un 
kopējo oglekļa pēdu, oglekļa ievedkorekcijas mehānismam (CBAM), ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmai (ETS) un ES tiesību aktiem klimata jomā visā pilnībā būtu 
jāveicina būtisks pavērsiens politiskajos un finansiālajos centienos; uzskata — lai 
īstenotu taisnīgu pārkārtošanos, kas ir atbildes uz krīzi neatņemama daļa, ir vajadzīgs 
taisnīgs un pienācīgs finansējums;

12. atgādina, ka Parlamenta mandāts attiecībā uz DFS tika noteikts tā 2018. gada 
14. novembra starpposma ziņojumā par maksimālajiem apjomiem, programmu 
piešķīrumiem, pašu resursiem un elastības noteikumiem, vidusposma pārskatīšanu un 
horizontālajiem principiem, piemēram, ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) un klimata 
un dzimumu līdztiesības jautājumu integrēšanu; norāda, ka sarunu par DFS iznākums 
lielā mērā noteiks ES programmu finansējuma apmēru nākamajā periodā, un atkārtoti 
pauž nostāju, ka saistību apropriācijas laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam būtu 
jānosaka 1324,1 miljarda EUR apmērā 2018. gada cenās, kas atbilstu 1,3 % no ES-27 
nacionālā kopienākuma (NKI); ievērojot šo nostāju, ir apņēmies aizstāvēt tādu 
2021. gada budžetu, kura apmērs saistību apropriācijās ir 192,1 miljards EUR 
pašreizējās cenās; uzsver, ka šī nostāja ir jāpapildina ar ievērojamām papildu 
apropriācijām, lai reaģētu uz pašreizējo krīzi;

13. atgādina savu nostāju, proti, ka mērķiem, kas DFS 2021.–2027. gadam noteikti klimata 
un bioloģiskās daudzveidības aspekta integrēšanas jomā, nav jāaprobežojas ar 
starpposma ziņojumā noteikto konkrētiem mērķiem paredzēto izdevumu līmeni; tādēļ 
vēlas panākt, lai 2021. gadā ar bioloģisko daudzveidību saistītie izdevumi veidotu 10 % 
un ar klimata politikas integrēšanu saistītie izdevumi veidotu 30 %; atkārtoti aicina 
Komisiju noteikt skaidrus atbilstības kritērijus iekļaušanai jaunā, stingrā un visaptverošā 
metodikā, kas izstrādāta pamatregulas veidā, lai noteiktu un izsekotu attiecīgos klimata 
un bioloģiskās daudzveidības izdevumus saskaņā ar nekaitēšanas principu, līdz ar 
atbilstošiem korekcijas pasākumiem un — attiecīgā gadījumā — pārbaudes mehānismu, 
kas palīdzētu noteikt ES darbību iespējamo kaitīgo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību 



un klimatu, ievērojot Parīzes nolīgumā noteiktās saistības un savu aicinājumu 
pakāpeniski izbeigt tiešas un netiešas subsīdijas fosilajam kurināmajam;

14. atbalsta līdzekļu piesaistīšanu un elastību līdzekļu izmantošanā pētniecībai un izstrādei, 
kas paredzēta ar Covid-19 saistītiem pasākumiem, piemēram, vakcīnu izstrādei, jauniem 
ārstēšanas veidiem, diagnostikas testiem un medicīniskām sistēmām, lai novērstu 
koronavīrusa izplatīšanos un glābtu dzīvības;

15. stingri uzsver, ka saistībā ar Savienības klimata mērķiem ir nepieciešami ilgtspējīgi un 
ilgtermiņa risinājumi; uzsver pētniecības un izstrādes darbību milzīgo nozīmi tādu 
efektīvu, reālistisku un īstenojamu risinājumu meklēšanā, kuri nāktu par labu 
iedzīvotājiem, uzņēmumiem un sabiedrībai; uzsver, ka “Apvārsnis Eiropa” būs galvenā 
programma jaunu risinājumu izstrādei klimata jomā; prasa palielināt finansējumu visām 
pētniecības un izstrādes programmām, lai Savienība kļūtu par pasaules līderi zaļo 
tehnoloģiju jomā un plašākā mērogā nostiprinātu savu globālo konkurētspēju, 
samazinātu atkarību no ārvalstu pamattehnoloģijām, kļūtu par līderi informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (IKT), mākslīgā intelekta (MI) un kiberdrošības jomā, 
izstrādātu jaunus ārstēšanas veidus nopietnām slimībām, piemēram, vēzim, un 
palielinātu superdatošanas un datu apstrādes spējas;

16. ar lielām bažām norāda uz to, ka daudzi izcili pētniecības priekšlikumi nevar tikt 
īstenoti nevis tādēļ, ka tie būtu sliktas kvalitātes, bet gan tādēļ, ka attiecīgajām 
programmām ievērojami trūkst finansējuma; uzsver, ka pētniecība un inovācija ir tirgi, 
kuros valda spēcīga konkurence, un pētnieki aizplūst uz citiem pasaules reģioniem, jo 
Eiropā trūkst finansēšanas iespēju; uzsver, ka AK, kas ir bijusi daudzu Savienības 
pētniecības un izstrādes programmu līdzekļu galvenā saņēmēja, kļūs par spēcīgu 
konkurentu; aicina Padomi ņemt vērā to, ka katri pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” 
iztrūkstošie 10 miljardi EUR radīs IKP zudumu 110 miljardu EUR apmērā nākamo 25 
gadu laikā; secina, ka pieticīgi budžeta mērķi pētniecībai un izstrādei būtu pretrunā 
jebkādiem solījumiem par labu konkurētspējai vai cīņai pret klimata pārmaiņām, jo 
īpaši ņemot vērā pūles, kas vēl jāiegulda, lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi 
— 3 % no IKP;

17. uzsver, ka investīcijas transporta infrastruktūrā var palīdzēt sasniegt divus mērķus, proti, 
atbalstīt gan ES ekonomiku pašreizējā situācijā, gan centienus cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, kā arī pāreju uz ilgtspējīgu mobilitāti, kas jo īpaši atkarīga no Eiropas 
transporta tīkla (TEN-T) izveides pabeigšanas, Shift2Rail un Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumenta politikas; aicina Komisiju visus EISI projektus saskaņot ar 
Parīzes nolīguma mērķiem;

18. atkārtoti norāda, ka konkurētspējīgai kosmosa nozarei ir būtiska nozīme Eiropas 
uzņēmējdarbības kontekstā, jo tā nodrošina augstas kvalitātes darbvietas, nozīmīgus 
pētniecības un izstrādes pasākumus un Eiropas satelītu infrastruktūras neatkarību; 
uzsver priekšrocības, ko sniedz kosmosā iegūtie dati kā nozīmīgs instruments saistībā ar 
zemes un vides monitoringu;

19. uzsver, ka mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) veido 99 % no visiem dalībvalstu 
uzņēmumiem un dod ievērojamu ieguldījumu darbvietu radīšanā, ekonomikas stabilitātē 
un aizvien lielākā mērā arī centienos nodrošināt ilgtspējību un ka tieši šos uzņēmumus 
Covid-19 uzliesmojuma izraisītā ekonomikas lejupslīde, visticamāk, skars visvairāk; 
uzsver, ka MVU ir grūti atrast finansējuma saņemšanas iespējas, un šajā sakarībā 



atgādina par ES Uzņēmumu un MVU konkurētspējas programmas (COSME) nozīmi; 
atgādina Parlamenta nostāju, proti, ka nākamajā DFS Vienotā tirgus programmas 
ietvaros ir jādivkāršo pēctecīgajām pozīcijām paredzētais finansējums, tādējādi 
cenšoties panākt veiksmīgo augstas kvalitātes priekšlikumu īpatsvaru vismaz 80 % 
apmērā; uzsver, ka MVU paredzētais finansiālais atbalsts būtu jānovirza arī caur 
InvestEU MVU sadaļu, lai tie varētu izstrādāt produktus un pakalpojumus, kas ir gatavi 
tirgum, un piedzīvot strauju izaugsmi pasaules tirgos; atkārtoti uzsver nepieciešamību 
vēl vairāk paplašināt jaunuzņēmumu izveides un izvēršanas iespējas un īpašu uzmanību 
pievērst MVU digitālajai pārveidei, kuru kā e-pārvaldes uzņēmējdarbības veicinātāja 
atbalsta arī vienotā tirgus vārteja saskaņā ar vērienīgu patērētāju aizsardzības politiku, 
kā arī to ekoloģiskās pārkārtošanās aspektam; šajā sakarībā atzinīgi vērtē arī dažādās 
Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupas iniciatīvas, proti, 40 miljardu EUR piešķiršanu 
skartajiem MVU, 5 miljardu EUR nodrošināšanu veselības nozares uzņēmumiem un 
25 miljardu EUR garantiju fondu, kas jāfinansē tās akcionāriem;

20. uzsver, ka pašreizējā krīze būtiski ietekmēs daudzus reģionus un nozares; šajā sakarībā 
pauž pārliecību, ka kohēzijas politikai būs būtiska nozīme un tā būs svarīgāka nekā 
jebkad agrāk, lai veicinātu ekonomikas atveseļošanos visās ES teritorijās un stiprinātu 
Savienības ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, un ka tai būs vajadzīgs papildu 
finansējums un lielāka elastība, lai risinātu turpmākās sarežģītās vides, sociālās, 
ekonomiskās un demogrāfiskās problēmas; uzsver, ka DFS 2021.–2027. gadam un 
attiecīgā juridiskā pamata pieņemšanas aizkavēšanās gadījumā būs nepieciešams pārejas 
periods starp abiem plānošanas periodiem;

21. uzskata, ka tūrismam kā vienai no krīzes visvairāk skartajām nozarēm ir vajadzīga 
visaptveroša stratēģija, kas tiktu atbalstīta ar īpašu piešķīrumu, izmantojot atsevišķu ES 
programmu nākamajā DFS; uzstāj, ka īpaša uzmanība un atbalsts būtu jāvelta maziem 
un ģimenes uzņēmumiem, jo īpaši agrotūrisma pakalpojumu un maziem viesmīlības 
pakalpojumu sniedzējiem, kas saskarsies ar lielākām grūtībām ievērot jaunos drošības 
standartus, kā arī salu reģioniem un īpaši nomaļiem reģioniem;

22. ņemot vērā pašreizējās situācijas tūlītējo un ilgtermiņa būtisko negatīvo sociālo ietekmi, 
uzsver, ka ES 2021. gada budžetā ir svarīgi pilnībā īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru 
un ka pastiprinātām ES sociālajām darbībām, jo īpaši Eiropas Sociālajam fondam Plus, 
ir izšķiroša nozīme ekonomikas atveseļošanā un jo īpaši cīņā pret jauniešu un vecāka 
gadagājuma cilvēku bezdarbu, bērnu nabadzību, nabadzības un sociālās atstumtības 
risku un diskrimināciju, lai nodrošinātu pastiprinātu sociālo dialogu, risinātu ilgtermiņa 
strukturālas demogrāfiskās pārmaiņas un visiem, īpaši novecojošām sabiedrībām, 
garantētu piekļuvi tādiem dzīvībai nozīmīgiem galvenajiem pakalpojumiem kā 
veselības aprūpe, mobilitāte, atbilstošs uzturs un pienācīgs mājoklis;

23. aicina 2021. gada budžetā īpašu uzmanību pievērst aizjūras zemju un teritoriju (AZT) 
vajadzībām un attiecībām ar tām, jo AZT var būt īpaši neaizsargātas pret klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi; turklāt uzsver, ka ir jāuzlabo AZT piekļuve finansējumam, 
jo to īpašā statusa un lieluma dēļ tām ir ierobežoti administratīvie resursi un 
specializētās zināšanas;

24. uzskata, ka iekšējā drošība ir nesaraujami saistīta ar to, ko ES iedzīvotāji sagaida no 
Savienības, kas aizsargā; uzsver, ka tādi drošības apdraudējumi kā teroristu uzbrukumi 
un pārrobežu organizētā noziedzība un jauni kriminālnoziedzības veidi, piemēram, 
kibernoziedzība, pastāvīgi apdraud Eiropas Savienības kohēziju un prasa stingru un 



saskaņotu Eiropas reakciju; uzskata, ka līdz ar to ir nepieciešama pastiprināta pārrobežu 
sadarbība starp kompetentajām iestādēm; uzsver, ka IT sistēmu nostiprināšana un 
modernizācija, īpašu uzmanību pievēršot labākai sistēmu sadarbspējai, piekļuves 
atvieglošanai un datu nolasāmībai, ir obligāta, lai nodrošinātu efektīvu un ātru sadarbību 
starp policiju, tiesu iestādēm un citām kompetentajām iestādēm; pieņem zināšanai, ka 
tiek sagaidīts, ka Komisija 2021. gadā nāks klajā ar jaunu drošības savienības stratēģiju, 
kura ietvers virkni iniciatīvu nozīmīgākajās ar minētajiem draudiem saistītajās jomās;

25. aicina Komisiju piešķirt budžetu, kas nepieciešams lielākas ES civilās aizsardzības 
mehānisma kapacitātes nodrošināšanai, lai ES būtu labāk sagatavota un spētu reaģēt uz 
visa veida dabas katastrofām, pandēmijām un ārkārtas situācijām, piemēram, 
ķīmiskiem, bioloģiskiem un radioloģiskiem incidentiem un kodolincidentiem; atkārtoti 
uzsver ES civilās aizsardzības mehānisma nozīmību labākā iedzīvotāju aizsardzībā pret 
katastrofām;

26. uzsver programmas Erasmus+ panākumus jauniešu mobilitātes, apmācības un prasmju 
uzlabošanā; uzsver, ka šī programma ir pienācīgi jāfinansē, cita starpā tādēļ, lai tā būtu 
pieejama cilvēkiem no visiem sabiedrības slāņiem un vecuma grupām;

27. atgādina, ka Eiropas vērtību un kultūru popularizēšanai ir aktīva loma demokrātijas, 
nediskriminācijas un dzimumu līdztiesības atbalstīšanā un dezinformācijas un viltus 
ziņu apkarošanā; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību nodrošināt pietiekamu 
finansējumu ar tiesiskumu, tiesībām un vērtībām saistītajām programmām un palielināt 
resursus, kas šajā programmā paredzēti ar dzimumu saistītas vardarbības upuru 
atbalstam; uzsver, ka kultūras un radošās nozares, kā arī tūrisms ir un būs starp tām 
nozarēm, kuras visvairāk cieš no krīzes, ar ko saskaras ES; aicina veikt ārkārtas 
pasākumus šo nozaru labā un stiprināt programmu “Radošā Eiropa”;

28. sagaida, ka līdz 2021. gadam būs ieviests spēcīgs ES mehānisms demokrātijai, 
tiesiskumam un pamattiesībām; uzsver, ka DFS 2021.–2027. gadam būtu jāiekļauj 
nosacījumu klauzula par demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību aizsardzību, kas 
garantētu, ka, lai saņemtu ES finansējumu, dalībvalstīm ir pilnībā jāievēro Līguma par 
Eiropas Savienību 2. pants;

29. uzskata, ka Eiropas Solidaritātes korpuss ir būtisks instruments pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanai Savienībā un Savienības pilsoniskuma stiprināšanai; uzstāj, ka Eiropas 
Solidaritātes korpusa 2021. gada budžetam ir jāattaisno daudzās cerības, ko šī 
programma raisījusi jauniešu vidū visā Eiropā, it sevišķi attiecībā uz brīvprātīgā darba 
sadaļu; prasa piešķirt pietiekamu finansējumu, lai segtu lielo pieprasījumu pēc 
brīvprātīgā darba iespējām;

30. aicina prioritārā kārtā paredzēt pietiekamu finansējumu tam, lai atbalstītu pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un citas ieinteresētās personas, kuras veicina tiesības un 
stiprina un veicina Savienības vērtības un tiesiskumu, tostarp ar nākamo programmu 
“Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”, laikā, kad vairākās dalībvalstīs samazinās 
pilsoniskās sabiedrības iespējas;

31. uzsver satraucošo un arvien pieaugošo negatīvo reakciju pret dzimumu līdztiesību un 
sieviešu tiesībām un to, cik cīņā pret šo situāciju svarīgi ir ES instrumenti, tostarp 
kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instruments (NDICI); 
pauž nožēlu, ka Komisija savā priekšlikumā nav iekļāvusi īpašu programmu dzimumu 



līdztiesības jomā, un aicina nodrošināt vērienīgus un konkrētus budžeta piešķīrumus 
sieviešu cilvēktiesību aizstāvju atbalstam un seksuālās un reproduktīvās veselības un ar 
to saistīto tiesību aizsardzībai un veicināšanai; tādēļ uzsver nepieciešamību palielināt 
budžeta piešķīrumus, ar kuriem atbalsta seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to 
saistīto tiesību vispārēju ievērošanu un pieejamību;

32. norāda, ka kopējā lauksaimniecības politika (KLP) un kopējā zivsaimniecības politika 
(KZP) ir Eiropas integrācijas stūrakmeņi, kuru mērķis ir nodrošināt drošu augstas 
kvalitātes pārtikas piegādi un uztursuverenitāti Eiropas iedzīvotājiem, pārtikas tirgu 
pienācīgu darbību, lauku reģionu ilgtspējīgu attīstību, paaudžu maiņu un dabas resursu 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu; atgādina par 
šo politikas virzienu būtisko nozīmi stabilu un pieņemamu ienākumu nodrošināšanā 
lauksaimniekiem, zvejniecēm un zvejniekiem, jo īpaši pašreizējā sarežģītajā situācijā; 
atgādina savu sarunām par DFS 2021.–2027. gadam paredzēto nostāju, proti, ka ir 
jāsaglabā KLP un KZP budžets; aicina stiprināt šīs politikas un īpašu uzmanību pievērst 
neliela apjoma lauksaimniecībai un sīkzvejai; pieņem zināšanai, ka KLP kopā ar citām 
Savienības politikas jomām būs svarīga nozīme zaļā kursa mērķu īstenošanā;

33. aicina Komisiju savā priekšlikumā un turpmākajā 2021. gada budžeta projekta 
grozījumu aktā ņemt vērā tās politiskās vienošanās iznākumu, kas jāpanāk par pārejas 
pasākumiem attiecībā uz 2021. gadu (izklāstīti Komisijas 2019. gada 31. oktobra 
priekšlikumā (COM(2019)0581)); turklāt aicina dalībvalstis nodrošināt, ka savlaicīgi 
tiek piešķirti pietiekami resursi, lai turpinātu uzlabot Savienībai paziņoto datu un 
rādītāju kvalitāti nolūkā pilnībā ievērot uz rezultātiem vērsta ES budžeta iniciatīvu; 
uzstāj, ka KLP pienācīgai novērtēšanai ir jānodrošina augsta datu un rādītāju kvalitāte;

34. pieņem zināšanai jaunākos notikumus saistībā ar migrācijas situāciju pie ES ārējās 
robežas ar Turciju, kā rezultātā nesen tika pieņemts budžeta grozījums Nr. 1/2020, lai 
reaģētu uz pieaugošo migrācijas spiedienu; uzsver, ka 2021. gada budžetā ir jānodrošina 
pienācīgs resursu apmērs, paredzot šīs situācijas iespējamu turpināšanos vai pat 
pasliktināšanos; atgādina, ka ir nepieciešama visu dalībvalstu solidaritāte un sadarbība 
šajā jomā un kopēja patvēruma politika; uzsver, ka Covid-19 uzliesmojums rada papildu 
nepieciešamību pieņemt īpašus pasākumus, tostarp tādus kā profilaktiska evakuācija un 
pārcelšana, attiecībā uz migrantiem kā īpaši neaizsargātām personām; atgādina par 
pastāvīgo nepieciešamību palielināt Patvēruma un migrācijas fonda finansējumu pēdējā 
perioda laikā, lai atbalstītu dalībvalstis bēgļu krīzes risināšanā, un par to, ka šajā nolūkā 
ir jāizmanto īpašie instrumenti vai budžeta grozījumi, jo 3. izdevumu kategorijas 
maksimālais apjoms ir pārāk zems; sagaida, ka dalībvalstis sapratīs, ka tas ir viņu pašu 
interesēs, un ietekmi, ko radījusi Dublinas IV regulas pieņemšanas aizkavēšanās, 
kompensēs, apstiprinot vajadzīgās apropriācijas un īstenojot solidaritātes principu šajā 
jomā; atgādina, ka ir nepieciešams pienācīgs finansējums, lai uzlabotu migrantu un 
bēgļu dzīves apstākļus ES bēgļu nometnēs, kā arī tiesībaizsardzībai, robežsardzes un 
krasta apsardzes darbinieku apmācībai un efektīviem pasākumiem migrantu un bēgļu 
integrācijai;

35. norāda, ka labi pārvaldīta likumīgā migrācija ir svarīga, lai varētu pienācīgi reaģēt uz 
darba tirgus attīstību;

36. norāda, ka Turcijā joprojām atrodas lielākais bēgļu skaits pasaulē un pašlaik tiek 
apspriests tas, kā ES turpmāk būtu jāatbalsta Turcija pēc tam, kad būs beigušās ES 
Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai uzņemtās saistības;



37. uzsver — tā kā vēl nav veikta ES patvēruma noteikumu jēgpilna reforma, būtu jāievieš 
tūlītēji solidaritātes pasākumi, īpaši ārkārtas pārcelšanas mehānisms; turklāt prasa ES 
budžetā arī turpmāk paredzēt finansējumu bēgļu atbalstam Turcijā;

38. prasa izstrādāt vērienīgu 2021. gada budžetu ES ārpolitikai, lai Savienība spētu 
atbilstoši reaģēt uz izaicinājumiem, ar ko tā saskaras; atgādina, ka miers un solidaritāte 
ir pamatvērtības, kuras būtu pastāvīgi jāatbalsta no ES budžeta; uzsver nepieciešamību 
palielināt finansējumu Rietumbalkānu valstīm un austrumu un dienvidu kaimiņreģiona 
valstīm, lai atbalstītu politiskās un ekonomiskas reformas, kā arī citiem reģioniem, kuru 
attīstībai ir nepieciešams finansiāls atbalsts;

39. uzskata, ka Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA III) finansējums būtu 
jākoncentrē uz demokrātisko iestāžu darbību, tiesiskumu, labu pārvaldību un valsts 
pārvaldi; atzinīgi vērtē zaļo gaismu pievienošanās sarunu sākšanai ar Albāniju un 
Ziemeļmaķedoniju un prasa paredzēt atbilstošu finansējumu politisko reformu un 
tiesību aktu saskaņošanas ar acquis atbalstam;

40. uzsver, ka finansējums no IPA III būtu piešķirams ar nosacījumu, ka tiek respektētas 
tādas Eiropas vērtības kā tiesiskums, tiesu iestāžu neatkarība, demokrātiskais process, 
pamatvērtību ievērošana un labas kaimiņattiecības; aicina Komisiju uzraudzīt, kā tiek 
ievēroti izvirzītie nosacījumi; aicina Komisiju izmantot līdzekļus, kas pašlaik piešķirti 
IPA III ietvaros, lai ar tiešās pārvaldības palīdzību atbalstītu Turcijas pilsonisko 
sabiedrību, cilvēktiesību aizstāvjus un žurnālistus un palielinātu iespējas cilvēku 
savstarpējiem kontaktiem, akadēmiskajam dialogam, Turcijas studentu piekļuvei 
Eiropas universitātēm un žurnālistu piekļuvei plašsaziņas līdzekļu platformām ar mērķi 
sekmēt un veicināt demokrātiskās vērtības un principus, cilvēktiesību ievērošanu un 
tiesiskumu;

41. uzsver, ka Parlamenta nostāja attiecībā uz NDICI pirmajā lasījumā tika pieņemta 
2019. gada 4. martā un tā mandāts attiecībā uz NDICI tika atkārtoti apstiprināts 
2019. gada 8. oktobrī; atgādina savu nostāju, kas paredz 45 % no NDICI kopējā 
finansējuma piešķirt klimata mērķiem, vides vadībai un aizsardzībai, bioloģiskajai 
daudzveidībai un cīņai pret pārtuksnešošanos, kā arī migrācijas un piespiedu 
pārvietošanas pamatcēloņu novēršanai, un par īpaši svarīgu uzskata demokrātijas, 
tiesiskuma un cilvēktiesību veicināšanu, tostarp sieviešu, bērnu, bēgļu, pārvietoto 
personu, LGTBI, personu ar invaliditāti, pirmiedzīvotāju tautu un etnisko un reliģisko 
minoritāšu tiesību veicināšanu;

42. atgādina, ka pašreizējā migrācijas fenomena ilgtermiņa risinājums ir rodams migrācijas 
plūsmu izcelsmes valstu politiskā, ekonomiskā un sociālā attīstībā; prasa attiecīgajām 
ārpolitikas programmām piešķirt pietiekamus finanšu resursus, lai atbalstītu taisnīgas un 
savstarpēji izdevīgas partnerības starp ES un izcelsmes valstīm un tranzītvalstīm, tostarp 
Āfrikas kontinenta valstīm; šajā pašā kontekstā, ņemot vērā Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Palīdzības un darba aģentūras Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos 
(UNRWA) grūto finansiālo situāciju, aicina ES 2021. gadā palielināt finansiālo atbalstu 
šai aģentūrai, lai saglabātu to būtisko pakalpojumu nepārtrauktību, kas tiek sniegti 
miljoniem palestīniešu bēgļu;

43. pauž bažas par Covid-19 pandēmijas straujo izplatīšanos visā pasaulē un ietekmi uz 
skartajām valstīm; pauž pārliecību, ka starptautiskajai sadarbībai ir izšķiroša nozīme šīs 
globālās krīzes pārvarēšanā; uzskata, ka ES būtu jāuzņemas vadošā loma globālajos 



centienos ierobežot pandēmiju un mazināt tās ietekmi; uzskata, ka Savienībai ir jāizrāda 
solidaritāte ar skartajām trešām valstīm, tostarp mobilizējot papildu resursus, lai 
palīdzētu tām atjaunot savu ekonomiku, mazinātu šīs krīzes sociālekonomisko ietekmi, 
kā arī stiprinātu sabiedrības veselības aizsardzības sistēmu spējas visā pasaulē;

44. atgādina, ka cilvēktiesības ir neatņemama ES ārējās darbības politikas daļa; atkārtoti 
pauž uzskatu, ka jāatvēl lielāks finansējums cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē, īpašu 
uzmanību pievēršot cilvēktiesību aizstāvju aizsardzībai — sevišķi to, kuri pakļauti 
vislielākajam riskam; līdz ar to uzsver nepieciešamību turpināt Cilvēktiesību aizstāvju 
mehānismu (Protectdefenders.eu) un palielināt tam paredzēto finansējumu; uzskata, ka 
ES noteikti būtu jāatturas no palīdzības sniegšanas budžeta atbalsta veidā tajās valstīs, 
kuras rupji neievēro starptautiskos standartus cilvēktiesību un demokrātijas jomā vai 
nespēj demonstrēt apņemšanos apkarot korupciju; uzsver vēlēšanu novērošanas misiju, 
īpaši tādu, kurās iesaistās vietējās pilsoniskās sabiedrības grupas, nozīmi un prasa 
nodrošināt tām atbilstošu finansējuma līmeni;

45. prasa piešķirt papildu finansējumu stratēģiskās komunikācijas pasākumiem, lai cīnītos 
pret dezinformācijas kampaņām, kuras aizvien vairāk tiek izmantotas, lai apdraudētu 
demokrātisko kārtību Savienībā un Savienības tuvējās kaimiņvalstīs; uzsver, cik svarīgs 
ir Eiropas Ārējās darbības dienesta Austrumu Stratēģiskās komunikācijas operatīvās 
grupas pamatprojekts “EUvsDisinfo” cīņā pret dezinformāciju, propagandu un ārvalstu 
ietekmi;

46. uzsver, ka ir svarīgi sniegt pienācīgu finansiālu atbalstu īstenas Eiropas aizsardzības 
savienības izveidei, stratēģiskās autonomijas veicināšanai un ES lomas nostiprināšanai 
globālā līmenī; jo īpaši uzsver, ka ir svarīgi saglabāt Parlamenta nostāju attiecībā uz 
Eiropas Aizsardzības fondam (EAF) un militārajai mobilitātei paredzētajām summām. 
uzsver, ka ar Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA), pastāvīgās strukturētās sadarbības 
(PESCO), EAF un citām iniciatīvām būtu jānodrošina pastāvīgs atbalsts ar aizsardzību 
saistītai politikai un darbībām un labāka to koordinācija; mudina Komisiju nodrošināt 
EAA un PESCO administratīvo un darbības izdevumu finansēšanu no Savienības 
budžeta, tādējādi atjaunojot Parlamenta budžeta funkciju, kā paredzēts LES 41. pantā;

47. atgādina, ka jaunajai ārējās finansēšanas instrumentu struktūrai vajadzētu uzlabot 
saskaņotību, pārskatatbildību, efektivitāti un demokrātisko pārraudzību; uzsver, ka 
Parlamentam ir jāpiešķir lielāka loma jauno instrumentu stratēģiskajā vadībā; sagaida, 
ka Parlaments jau agrīnā posmā tiks iesaistīts jauno instrumentu (provizoriskā) 
plānošanā;

48. mudina Komisiju izvērtēt visus iespējamos scenārijus un sagatavoties tiem, lai 
nodrošinātu pareizu Savienības budžeta finanšu pārvaldību, nosakot skaidras saistības 
un izklāstot mehānismus, kā arī aizsargājot ES budžetu; aicina Komisiju nodrošināt, lai 
saistībā ar AK turpmāku dalību ES programmās tiktu ievērots taisnīgs līdzsvars starp 
iemaksām un ieguvumiem;

49. pauž nodomu, ka Apvienotā Karaliste varētu palikt kā tuva partnere pēc iespējas lielākā 
skaitā ES programmu, īpaši Erasmus+ un “Apvārsnis Eiropa”;

50. atgādina par ES aģentūru svarīgo lomu ES politikas mērķu īstenošanā un atkārtoti 
apliecina, ka ir svarīgi piešķirt šīm struktūrām pietiekamu un paredzamu finansējumu 
un darbinieku skaitu efektīvai pienākumu izpildei, vienlaikus noraidot jebkādus 



nepamatotus un patvaļīgus to budžeta samazinājumus reālā izteiksmē; uzsver nozīmīgo 
lomu, kāda Eiropas Vides aģentūrai ir izpratnes par klimata pārmaiņām veidošanā, 
Eiropas Darba iestādei — darba mobilitātes veicināšanā, kā arī Eiropas Patvēruma 
atbalsta birojam un Pamattiesību aģentūrai — atbalsta sniegšanā patvēruma 
meklētājiem, kuri meklē aizsardzību Eiropā;

51. vienlaikus uzsver, ka ir īpaši jācīnās pret cilvēku tirdzniecību un kontrabandu un 
jāatbalsta ES tieslietu un iekšlietu aģentūras, kuras sniedz palīdzību dalībvalstīm pie 
ārējām robežām — piemēram, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex); 
pieņem zināšanai lomu, ko Frontex tiek aicināts uzņemties saistībā ar pašreizējo 
migrācijas krīzi, kura izvēršas pie ES ārējām robežām ar Turciju; prasa 2021. gada 
budžetā paredzēt atbilstīgu finansējuma apmēru robežu pārvaldībai;

52. uzsver, ka turpina pieaugt to aģentūru uzdevumu skaits, kuras darbojas drošības, 
tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās jomā; prasa palielināt 
finanšu resursus un štata vietas šīm aģentūrām, jo īpaši Eiropas Savienības Aģentūrai 
tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust), Eiropas Policijas birojam (Eiropolam), 
Eiropas Policijas akadēmijai (CEPOL), Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūrai 
(ENISA) un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centram (EMCDDA), kā 
arī nodrošināt pietiekamu finansējumu un personālu tiem, kas strādās ar nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas jautājumiem;

53. pauž bažas par nepietiekamo finansējuma apmēru un darbinieku skaitu, kas 2020. gada 
budžeta procedūras laikā tika piešķirts Eiropas Prokuratūrai (EPPO), un, domājot par 
2021. gadu, aicina Komisiju palielināt šīs institucionālās struktūras darbinieku skaitu un 
resursus un aizsargāt tās budžeta neatkarību; uzsver, ka EPPO izveide nedrīkst 
pasliktināt Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) spēju pienācīgi darboties;

54. ņemot vērā neseno Covid-19 uzliesmojumu Eiropā un ātras, koordinētas un saskaņotas 
ES reakcijas nepieciešamību, aicina Komisiju steidzami nodrošināt atbilstošu 
finansējumu, kas vajadzīgs attiecīgajām ES aģentūrām, kuru darbam jāsniedz atbalsts 
Komisijai un dalībvalstīm centienos novērst šo pandēmiju, īpaši Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centram (ECDC) un Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA); uzstāj, ka 
Komisijai un Padomei ir jāatturas no Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) un Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) resursu samazināšanas;

55. uzsver nepieciešamību būtiski stiprināt Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības 
aģentūru (ACER), ņemot vērā papildu uzdevumus, kuri tai uzticēti ar nesen 
pieņemtajiem tiesību aktiem, tostarp tīras enerģijas paketi; atgādina arī to, ka BEREC 
atbalsta aģentūrai (BEREC birojam) ir vajadzīgi papildu resursi, lai tā varētu pildīt 
uzdevumus, kas tai noteikti BEREC regulā un Eiropas Elektronisko sakaru kodeksā;

56. atgādina, ka nevienu Savienības politiku — vai tā būtu paredzēta Covid-19 krīzes 
pārvarēšanai, vai Eiropas zaļā kursa īstenošanai — nevar pienācīgi īstenot bez īpaša 
Savienības civildienesta atbalsta un pietiekama finansējuma;

57. ņemot vērā pašreizējo politisko un ekonomisko situāciju, uzskata, ka konference par 
Eiropas nākotni būtu pienācīgi jāatbalsta arī no budžeta viedokļa un ka Komisijas, kas ir 
viena no šajā projektā iesaistītajām institūcijām, rīcībā vajadzētu būt līdzekļiem, kuri 
nepieciešami šīs konferences veiksmīgai norisei;



58. aicina Komisiju rādīt piemēru augstas kvalitātes un sociāli atbildīgu iepirkumu 
nodrošināšanā, lai līgumslēgšanas tiesības tiktu piešķirtas uzņēmumiem, kas ievēro 
vides standartus un darba pamatstandartus, kā arī labāku un stingrāku kritēriju 
piemērošanā, lai novērstu interešu konfliktus;

59. prasa izvērtēt iepriekšējo budžeta periodu no dzimumu līdztiesības aspekta un ES 
2021. gada budžetu izstrādāt, ievērojot dzimumu līdztiesības principu; tāpēc sagaida, ka 
Komisija budžeta projektā iekļaus pielikumu, kurā būs apkopota dzimumspecifiska 
informācija par mērķiem, ielaidi, izlaidi un rezultātiem un izklāstītas finanšu saistības 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai un iespējas tās izsekot;

Pietiekams un reālistisks maksājumu apmērs

60. ir apņēmies izvairīties no jaunas maksājumu krīzes, jo īpaši saistībā ar Covid-19 
pandēmiju; atkārtoti norāda, ka, nosakot kopējo maksājumu maksimālo apjomu, ir 
jāņem vērā arī līdz šim nepieredzēti lielais nenokārtoto saistību apjoms 2020. gada 
beigās, kas būs jānokārto no nākamās DFS; turklāt norāda, ka 2021. gadā maksājumu 
apropriācijas lielākoties tiks izmantotas 2014.–2020. gada programmu pabeigšanai; 
tomēr uzstāj, ka tam nevajadzētu kavēt jaunu programmu uzsākšanu;

61. tādēļ saskaņā ar 2020. gada pasākumiem uzstāj, ka, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, arī 
turpmāk ir jānodrošina dalībvalstīm augsta līmeņa likviditāte;

62. uzsver, ka dalībvalstu sadarbība nodokļu ieņēmumu jomā ļautu valsts budžetā atgūt 
daudz vairāk līdzekļu nekā jebkādi ES ikgadējo budžeta izdevumu samazinājumi;

63. aicina Komisiju nodrošināt, ka ES finansējums netiek piešķirts kādai no pusēm, uz 
kurām attiecas ES apstiprināts ierobežojošs pasākums (tostarp līgumslēdzējiem vai 
apakšuzņēmējiem, darbsemināru un/vai apmācību kursu dalībniekiem un finansiāla 
atbalsta trešām personām saņēmējiem);

64. pauž pārliecību, ka visām juridiskajām personām, kas ir ES budžeta līdzekļus saņemošu 
juridisko personu faktiskie īpašnieki, ir jāaizliedz saņemt līdzekļus no kārtējā vai kāda 
no turpmākajiem ES budžetiem saskaņā ar Regulas par daudzgadu finanšu shēmu 
2021.–2027. gadam noteikumiem, tostarp arī tiešos lauksaimniecības maksājumus un 
jebkādas šajā regulā reglamentētas izmaksas, izdevumus, garantijas vai cita veida 
atbalstu, ja šīs juridiskās personas atrodas nepārprotamā interešu konflikta situācijā, kā 
noteikts Finanšu regulas (ES, Euratom) 2018/1046 61. pantā;

65. atkārtoti pauž savu izsenis aizstāvēto nostāju, ka jaunas politiskās prioritātes un 
nākamie ES risināmie problēmjautājumi būtu jāfinansē no jaunām apropriācijām, nevis 
samazinot apropriācijas programmām, kuras jau tiek īstenotas; uzskata, ka šis princips 
būtu jāpiemēro arī budžeta grozījumu gadījumā;

66. norāda — tā kā 2021. gads būs pirmais eventuāli apstiprinātās nākamās DFS darbības 
gads, 2021. gada budžets būs pirmais, kurā būs izmantota jaunā budžeta nomenklatūra; 
aicina Komisiju tā sagatavošanā pienācīgi iesaistīt budžeta lēmējinstitūciju; uzskata, ka 
jaunajai nomenklatūrai, kaut arī tā ir labāk saskaņota ar politikas prioritātēm, ir jābūt 
pietiekami sīki izstrādātai, lai budžeta lēmējinstitūcija varētu efektīvi pildīt savu 
lēmumu pieņemšanas lomu un Parlaments — jo īpaši savu demokrātisko pārraudzības 
un pārbaudes funkciju;



67. norāda, ka Parlaments kā viena no budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm, ko tieši ievēlējuši 
pilsoņi, pildīs savu politisko uzdevumu un izvirzīs priekšlikumus izmēģinājuma 
projektiem un sagatavošanas darbībām, paužot savu politisko skatījumu par nākotni; 
šajā sakarībā apņemas ierosināt izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību 
kopumu, kas būs izstrādāts, cieši sadarbojoties ar katru no komitejām, lai rastu pareizo 
līdzsvaru starp politisko gribu un tehniskajām iespējām, kuras novērtējusi Komisija;

°

° °

68. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai.


