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Papildu resursi Covid-19 pandēmijas kontekstā: REACT-EU ***I
Eiropas Parlamenta 2020. gada 16. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 
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)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0451),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 177. pantu un 
322. panta 1. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 
priekšlikumu (C9-0149/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Revīzijas palātas 2020. gada 13. jūlija atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2020. gada 14. oktobra atzinumu2,

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar 
Reglamenta 74. panta 4. punktu, un informāciju no Padomes par Eiropas Parlamenta 
nostājas apstiprināšanu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. 
punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

1 OV C 272, 17.8.2020., 1. lpp.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.



– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Budžeta komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A9-0150/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.



P9_TC1-COD(2020)0101

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 16. decembrī, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/..., ar ko Regulu (ES) Nr. 
1303/2013 groza attiecībā uz papildu resursiem un īstenošanas kārtību, lai palīdzētu 
veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku 
pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai 
(REACT-EU)

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 
galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2020/2221.)


