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Budžeta grozījuma Nr. 2/2021 projekts: finansējums pasākumiem, ar 
kuriem reaģē uz Covid-19 krīzi, un precizējumu un jaunākās informācijas 
iekļaušana attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmas galīgo pieņemšanu 
Eiropas Parlamenta 2021. gada 18. maija rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz 
Eiropas Savienības 2021. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2021 projektu — 
finansējums pasākumiem, ar kuriem reaģē uz Covid-19 krīzi, un precizējumu un 
jaunākās informācijas iekļaušana attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmas galīgo 
pieņemšanu (08145/2021 – C9-0155/2021 – 2021/0078(BUD))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a 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. 966/20121, un jo īpaši tās 44. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2021. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā 
variantā pieņēma 2020. gada 18. decembrī2,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 17. decembra Regulu (ES, Euratom) 2020/2093, ar ko 
nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam3 (DFS regula),

– ņemot vērā 2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, 
Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību 
budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, 
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tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai1,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 14. decembra Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par 
Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu2,

– ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 2/2021 projektu, ko Komisija pieņēma 2021. gada 
24. martā (COM(2021)0200),

– ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2021 projektu, ko Padome 
pieņēma 2021. gada 23. aprīlī un nosūtīja Eiropas Parlamentam 2021. gada 26. aprīlī 
(08145/2021 – C9-0155/2021),

– ņemot vērā Reglamenta 94. un 96. pantu,

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu(A9-0160/2021),

A. tā kā Komisijas priekšlikuma mērķis principā ir divējāds, proti, no vienas puses, 
nodrošināt papildu finansējumu Covid-19 pandēmijas novēršanai, sagatavotībai tai un 
reaģēšanai uz to, drošai un ilgtspējīgai atkalatvēršanai un ar Covid-19 reakciju saistītu 
turpmāku Eiropas iniciatīvu iespējamai ietekmei; no otras puses, ieviest tehniskās 
izmaiņas, kas izriet no politiskajām vienošanām, kuras panāktas par nozaru 
juridiskajiem pamatiem pēc daudzgadu finanšu shēmas (DFS) pieņemšanas 2020. gada 
decembrī, kā arī pielāgojumus saistībā ar Ārējās darbības garantijas nodrošināšanu; 
turklāt tā ierosina pārvietot summu 47 981 598 EUR apmērā no ES Solidaritātes fonda 
(ESSF) 2020. gada neizmantotā piešķīruma tieši uz ESSF darbības budžeta pozīciju un 
veikt citus pielāgojumus un tehniskus atjauninājumus;

B. tā kā priekšlikuma neto ietekme uz izdevumiem 2021. gada budžetā ir 
260 681 598 EUR saistību apropriācijās un 252 581 598 EUR maksājumu apropriācijās, 

C. tā kā Parlaments vairākkārt ir uzskatījis, ka budžeta grozījuma projektam vajadzētu būt 
tikai vienam mērķim, 

1. pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 2/2021 projektu; 

2. uzsver pilnīgu atbalstu stingrai Savienības reakcijai uz Covid-19 pandēmiju; atkārtoti 
pauž viedokli, ka nevajadzētu taupīt centienus, tostarp izmantojot visas pieejamās 
iespējas saskaņā ar Savienības budžetu un Finanšu regulu, lai cīnītos pret pandēmiju un 
pavērtu ceļu drošai un ilgtspējīgai atveseļošanai Eiropā;

3. pauž nožēlu, ka Komisija, neraugoties uz Parlamenta uzstājību, nolēma iesniegt ar 
Covid-19 pandēmiju saistītus elementus kopā ar daļu, kas saistīta ar saskaņošanu ar 
DFS programmu juridiskajiem pamatiem, kaut gan to varēja un vajadzēja iesniegt 
atsevišķi; atkārtoti norāda, ka, lai labāk ievērotu budžeta lēmējinstitūcijas prerogatīvas, 
Komisijai būtu jāiesniedz budžeta grozījuma projekts, kuram ir tikai viens mērķis, un 
jāatturas apvienot vairākus mērķus vienā budžeta grozījuma projektā;

4. uzskata, ka budžeta grozījuma Nr. 2/2021 projekta pieņemšana, kas jo īpaši ļauj sākt 
sagatavošanas darbus, lai izveidotu kopīgu satvaru digitālajam zaļajam sertifikātam, 

1 OV L 433 I, 22.12.2020., 28. lpp.
2 OV L 424, 15.12.2020., 1. lpp.



nekādā veidā neskar Parlamenta un Padomes sarunu par Digitālā zaļā sertifikāta regulu 
iznākumu;

5. uzskata, ka Komisija nav pienācīgi sekojusi līdzi rezultātiem, kas gūti sarunās par 
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu — 
Globālo Eiropu, attiecībā uz budžeta nomenklatūru ģeogrāfiskajām programmām Āzijā; 
aicina Komisiju iesniegt jaunu budžeta grozījuma projektu, kas atspoguļotu saskaņotos 
nozaru juridisko pamatu tekstus; atbilstoši tās norādēm par 2022. gada budžetu uzskata, 
ka šādu saskaņošanu varētu un vajadzētu veikt pirms 2022. gada budžeta procedūras;

6. aicina Komisiju sniegt abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm visaptverošu 
informāciju par plānotajiem autonomajiem pārvietojumiem, ko veic saskaņā ar Finanšu 
regulas 30. pantu un kuru mērķis ir pielāgot 2021. gada budžetu, ņemot vērā politiskās 
vienošanās par DFS nozaru juridiskajiem pamatiem papildus budžeta grozījuma 
Nr. 2/2021 projektam, tostarp to apjomiem, kad tie ir pieejami;

7. apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2021 projektu;

8. uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 1/2021 ir pieņemts galīgajā 
variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

9. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.


