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Covid-19: Eiropas Parlaments apstiprina ES
atbalsta pasākumus
 

EP deputāti ceturtdien ārkārtas plenārsēdē gandrīz vienbalsīgi apstiprināja trīs
steidzamus priekšlikumus, kas ļaus īstenot  ES atbalsta pasākumus Covid-19 krīzes
skartajiem.
 
Komisijas priekšlikumi, lai palīdzētu cilvēkiem un uzņēmumiem pārvarēt krīzi, tika atbalstīti
Eiropas Parlamentā mazāk nekā divas nedēļas pēc to iesniegšanas.
 
Apstiprinātie priekšlikumi ir:
 

Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu. Šie pasākumi ir paredzēti, lai pēc
iespējas drīz darītu pieejamus 37 miljardus eiro ES fondu naudas iedzīvotājiem,

Paziņojumi presei
27-03-2020 - 00:37
20200325IPR75811

Foto: Covid-19: Eiropas Parlamenta galīgais balsojums, lai pieņemtu steidzamos atbalsta pasākumus

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

1 I 3



•

•

reģioniem un valstīm, kuras vissmagāk skārusi koronavīrusa pandēmija. Līdzekļus
novirzīs veselības aprūpes sistēmām, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, darba
tirgiem un citām neaizsargātām ES dalībvalstu ekonomikas daļām. Priekšlikumu EP
deputāti pieņēma ar 683 balsīm par, 1 pret un 4 atturoties. 
ES Solidaritātes fonda darbības jomas paplašināšana, lai ietvertu ārkārtas stāvokli
sabiedrības veselības jomā. Tas ļaus 2020.  gadā līdz 800 miljoniem eiro darīt
pieejamu Eiropas dalībvalstīm.  No fonda līdzekļiem atbalstāmās darbības tiek
paplašinātas, iekļaujot nopietnas sabiedrības veselības krīzes, ieskaitot atbalstu
medicīniskajai palīdzībai un pasākumus slimību izplatības novēršanai, uzraudzībai
vai  kontrolei.  Priekšlikumu EP deputāti  atbalstīja ar  671 balsi  par,  3 pret  un 14
atturoties. 
ES  noteikumu  par  lidostu  laika  nišām  īslaicīga  apturēšana.  Tas  ļaus  gaisa
pārvadātājiem pārtraukt  tukšos lidojumus pandēmijas laikā.  Noteikumu pagaidu
apturēšana nozīmē, ka aviosabiedrībām nebūs pienākuma izlietot tām piešķirtās
pacelšanās un nosēšanās laika nišas, lai tās saglabātu nākamajā attiecīgajā sezonā.
Noteikums “izmanto vai zaudē” tiks atcelts visai vasaras sezonai no 2020. gada 29.
marta līdz 24. oktobrim. Šo priekšlikumu Eiropas Parlaments atbalstīja ar 686 balsīm
par, nevienam nebalsojot pret un 2 atturoties.
 

Nākamie soļi
 
Eiropas Parlamenta nostāja vēl  oficiāli  jāapstiprina Padomei.  Pieņemtie pasākumi stāsies
spēkā, tiklīdz tie (pāris dienu laikā) tiks publicēti  Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
 

Kontakti 
 
 

Papildu informācija
Pieņemtie priekšlikumu teksti (26.03.2020)
Plenārsēdes debašu videoieraksts (26.03.2020)
Sīkāk par ārkārtas attālināto balsošanas procedūru
Eiropas Parlamenta Covid-19 tīmekļa vietne
Transporta komitejas paziņojums presei: prasa pārtraukt tukšos lidojumus, ko izraisījis Covid-
19 uzliesmojums
Reģionālās attīstības komitejas paziņojums presei: Eiropas Parlaments ir gatavs virzīt ES
līdzekļus koronavīrusa pandēmijas skartajiem (17.03.2020)
Zivsaimniecības komitejas paziņojums: COVID-19: Addressing socio-economic consequences
on the fisheries and aquaculture sectors (19.03.2020)
EP Izpētes dienests: ES noteikumu par lidostu laika nišām apturēšana
EP Izpētes dienests: Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu
EP Izpētes dienests: finanšu palīdzība dalībvalstīm, ko smagi skārusi nopietna sabiedrības
veselības krīze
Eiropas koordinētā reakcija uz koronavīrusu: jautājumi un atbildes (Eiropas Komisija)
EP multimediju centrs: bezmaksas foto, video un audiomateriāli par Covid-19

Dana POPP
Press Officer

(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200325BKG75805/q-a-on-extraordinary-remote-participation-procedure
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200313IPR74902/transporta-komiteja-prasa-partraukt-tuksos-lidojumus-ko-izraisijis-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200313IPR74902/transporta-komiteja-prasa-partraukt-tuksos-lidojumus-ko-izraisijis-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-riciba-koronavirusa-apkarosana/20200313IPR74903/eiropas-parlaments-gatavs-virzit-es-lidzeklus-pandemijas-skartajiem
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-riciba-koronavirusa-apkarosana/20200313IPR74903/eiropas-parlaments-gatavs-virzit-es-lidzeklus-pandemijas-skartajiem
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200318IPR75203/covid-19-addressing-socio-economic-consequences-on-fisheries-and-aquaculture
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200318IPR75203/covid-19-addressing-socio-economic-consequences-on-fisheries-and-aquaculture
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649342
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649346
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649345
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/coronavirus-outbreak_14903_pk
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Agnese KRIVADE
Press Officer

(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu

Jānis KRASTIŅŠ
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