
 

Eiropas Parlaments ir gatavs virzīt ES līdzekļus
koronavīrusa pandēmijas skartajiem
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• Pasākumi COVID-19 uzliesmojuma un tā seku apkarošanai ir Eiropas Parlamenta
likumdošanas prioritāte

• Reģionālās attīstības komiteja sāk strādāt pie pasākumiem, lai atbalstītu vissmagāk skartos
reģionus un grupas
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Reģionālās attīstības komiteja ir gatava meklēt visefektīvāko veidu, kā ātri pieņemt un
īstenot investīciju iniciatīvu koronavīrusa krīzes pārvarēšanai.
 
EP Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētājs Junuss Omaržī (GUE/NGL, FR) sacīja:
“Eiropai šobrīd ir vajadzīga solidaritāte. Kohēzijas politika ir cieši saistīta ar solidaritāti, un,
sastopoties ar pašreizējo izaicinājumu, tā vajadzīga vairāk nekā jebkad. Reģionālās attīstības
komiteja  darīs  visu  iespējamo,  lai  nodrošinātu  naudas  pieejamību  tur,  kur  tā  visvairāk
nepieciešama.”
 
 
Nākamie soļi
 
Grozījumi ES finansējuma noteikumos ir jāpieņem ar koplēmuma procedūru, kopīgi lemjot
Parlamentam un Padomei. Reģionālās attīstības komitejas prezidijs un koordinatori apspriedīs
procedūru un pēc iespējas drīz paziņos par nākamajiem soļiem. Reģionālās attīstības komiteja
centīsies pēc iespējas ātrāk pabeigt priekšlikuma izskatīšanu.
 
Grozījumu pieņemšana ļaus piešķirt atbalstu krīzes skartajām teritorijām un nozarēm.
 
 
Priekšvēsture
 
Eiropas Komisija 10. martā paziņoja, ka tā nāks klajā ar “Investīciju iniciatīvu koronavīrusa
krīzes pārvarēšanai”,  kas paredzēta, lai  atbalstītu veselības aprūpes sistēmas, mazos un
vidējos uzņēmumus, darba tirgu un citas neaizsargātas ES dalībvalstu ekonomikas daļas. 13.
martā Komisija publicēja likumdošanas priekšlikumus par grozījumiem Kopīgo noteikumu
regulā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
regulā.
 
Priekšlikumā Komisija rosina novirzīt 37 miljardus euro kohēzijas politikas līdzekļu cīņai pret
koronavīrusa  krīzi,  tā  vietā  atceļot  Komisijas  pienākumu  pieprasīt  struktūrfondu
priekšfinansējuma atmaksu 2020. gadā. Tas ļautu šim mērķim novirzīt aptuveni 8 miljardus
euro,  ko  dalībvalstis  varēs  izmantot  papildus  29  miljardus  euro  lielajam  struktūrfondu
finansējumam. Turklāt Komisija ierosinājusi paplašināt ES Solidaritātes fonda darbības jomu,
iekļaujot tajā arī sabiedrības veselības krīzi, lai vajadzības gadījumā varētu piešķirt līdzekļus
vissmagāk skarto dalībvalstu atbalstam.
 

Paziņojumi presei

LV Spaudos tarnyba, Komunikacijos generalinis direktoratas
Eiropas Parlaments - Oficiālais pārstāvis: Jaume Duch Guillot
Preses komutatora numurs (32-2) 28 33000

2 I 3



Kontakti 
 
 

Papildu informācija
Reģionālās attīstības komiteja

Eiropas Komisijas priekšlikums regulai par investīciju iniciatīvu koronavīrusa krīzes
pārvarēšanai
Komisijas paziņojums par COVID-19 krīzes ekonomiskajiem aspektiem
Paziņojums presei: Covid-19: Komisija apstiprina Eiropas koordinētu reakciju, lai novērstu
koronavīrusa ekonomisko ietekmi (13.03.2020)
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietne par COVID-19
Foto, video un audio materiāli par koronavīrusa uzliesmojumu

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
region-press@europarl.europa.eu
@EP_Regional

Jānis KRASTIŅŠ
Press Officer in Latvia

(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu

Agnese KRIVADE
Press Officer

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/regi/home.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_lv.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_lv.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_lv.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_lv.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-response-investment-initiative-march-2020_lv.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_459
http://www.europarl.europa.eu/https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk
https://twitter.com/EP_Regional

