
 

Covid-19: Ko Eiropas Parlaments dara, lai mazinātu
krīzes ietekmi
 

Eiropas Parlaments ir apņēmies palīdzēt ES valstīm pārvarēt koronavīrusa izplatīšanos
un mazināt vīrusa izraisītās slimības Covid-19 uzliesmojuma sociālekonomisko ietekmi.
 
Eiropas Parlamenta atbalsts
 
Eiropas Parlaments ārkārtas plenārsēdē apstiprināja trīs steidzamus priekšlikumus, lai
palīdzētu cilvēkiem un uzņēmumiem pārvarēt Covid-19 izraisīto krīzi.
 
Apstiprinātie priekšlikumi:
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Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusa pandēmiju. Šie pasākumi ir
paredzēti,  lai  pēc  iespējas  ātrāk  būtu  pieejami  37  miljardi  eiro  no  ES fondiem
iedzīvotājiem, reģioniem un valstīm, kuras smagi skārusi koronavīrusa pandēmija.
Līdzekļus  novirzīs  veselības  aprūpes  sistēmām,  mazajiem  un  vidējiem
uzņēmumiem, darba tirgus uzturēšanai  un citām neaizsargātām ES dalībvalstu
ekonomikas daļām.
 
ES Solidaritātes  fonda  darbības  jomas  paplašināšana,  lai  tajā  ietvertu  arī
ārkārtas  stāvokli  sabiedrības  veselības  jomā.  Tas  ļaus  2020.  gadā  līdz  800
miljoniem  eiro  darīt  pieejamus  Eiropas  dalībvalstīm.
 
ES noteikumu par lidostu laika nišām īslaicīga apturēšana.  Tas ļaus gaisa
pārvadātājiem pārtraukt  tukšos lidojumus pandēmijas laikā.
 

Eiropas Parlaments ārkārtas plenārsēdē 17. aprīlī pieņēma papildu pasākumus vairāku nozaru
atbalstam, lai ES finansējumu varētu piešķirt ātrāk un ar lielāku elastību cīņai pret Covid-19
pandēmijas sekām:
 

Ārkārtas elastība, lai novirzītu vēl neizmantotos ES struktūrfondu līdzekļus Covid-19
krīzes seku mazināšanai. 
Lielāks atbalsts zvejniekiem, akvakultūras un lauksaimniecības pārtikas ražotājiem. 
Eiropas Atbalsta fonds trūcīgākajiem turpinās atbalstīt tos, kam tas nepieciešams.
 

Tāpat Eiropas Parlaments 17. aprīlī pieņēma lēmumu novirzīt vairāk nekā 3 miljardus eiro ES
veselības aprūpes nozares atbalstam, kā arī pieņemtajā rezolūcijā aicināja īstenot vērienīgus
atgūšanās pasākumus un izveidot ES koronavīrusa solidaritātes fondu ar vismaz 50 miljardu
eiro finansējumu.
 
Eiropas Parlamenta pieņemtie lēmumi ir daļa no priekšlikumu kopuma Eiropas koordinētai
reakcijai uz koronavīrusa pandēmiju, ko 13. martā publiskoja Eiropas Komisija, lai novērstu
vīrusa izraisītās slimības Covid-19 negatīvo ietekmi.
 
Ar visiem atbalsta pasākumiem koronavīrusa radīto seku novēršanai var iepazīties Eiropas
Komisijas mājaslapā.
 
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli atzinīgi novērtēja Komisijas priekšlikumu
plānotājiem atbalsta pasākumiem dalībvalstīm un Covid-19 radītās krīzes skartajiem
uzņēmumiem.
 
EP priekšsēdētājs Sasoli apliecināja, ka Parlaments ir apņēmies pēc iespējas ātrāk šos
pasākumus apstiprināt.
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200415IPR77109/ep-prasa-verienigus-atgusanas-pasakumus-un-koronavirusa-solidaritates-fondu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200415IPR77109/ep-prasa-verienigus-atgusanas-pasakumus-un-koronavirusa-solidaritates-fondu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200415IPR77110/ep-atbrivo-vairak-neka-3-miljardus-eiro-es-veselibas-aprupes-nozares-atbalstam
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200415IPR77109/ep-prasa-verienigus-atgusanas-pasakumus-un-koronavirusa-solidaritates-fondu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200415IPR77109/ep-prasa-verienigus-atgusanas-pasakumus-un-koronavirusa-solidaritates-fondu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_20_459
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_lv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_lv
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200313IPR74911/sasoli-komisija-sper-pareizos-solus-eiropai-jabut-vienotai-covid-19-prieksa
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
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“Covid-19 uzliek par pienākumu visiem būt atbildīgiem un ievērot piesardzību. Pašreiz ir
sarežģīta situācija mums visiem. Eiropas Parlaments turpinās darbu, lai pildītu savus
pienākumus. Neviens vīruss nevar bloķēt demokrātiju,” sacīja EP priekšsēdētājs.
 
ES stratēģija slimības uzliesmojuma pārvaldībai
 
 
 
Starp Eiropas Komisijas ierosinātiem pasākumiem:
 

Nodrošināt  veselības sistēmas ar  visām nepieciešamām piegādēm,  saglabājot
vienotā  tirgus,  ražošanas un izplatīšanas ķēžu integritāti; 
Atbalstīt  cilvēkus,  lai  netiktu  nesamērīgi  ietekmēti  ienākumi  un  samazinātas
darbvietas,  un  novērst  krīzes  pastāvīgo  ietekmi; 
Atbalstīt  uzņēmumus  un  nodrošināt,  ka  finanšu  sektora  likviditāte  var  turpināt
atbalstīt  ekonomiku; 
Ļaut ES dalībvalstīm izlēmīgi un koordinēti rīkoties, tostarp, izmantojot atvieglotus
noteikumus  attiecībā  uz  valsts  palīdzības  piešķiršanu  un  atbalsta  pasākumu
īstenošanu.
 

Vairāk par to, ko ES paveikusi cīņā ar Covid-19 uzliesmojumu.
 

" Lai glābtu dalībvalstis, Eiropai ir jārīkojas kopā. Un
ir  jādara vairāk.  Galvenais  atslēgas vārds Eiropai
pašlaik ir solidaritāte. Neviens netiks pamests viens,
un neviens nebūs spiests rīkoties viens pats. "
Dāvids Sasoli
Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs

Papildu informācija
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) tīmekļa vietnes sadaļa par
koronavīrusa uzliesmojumu
Atbildīgo iestāžu saraksts ES/EEZ un Apvienotajā Karalistē
Eiropas Komisija: ES rīcība koronavīrusa apkarošanā
Eiropas Komisija: Sabiedrības veselība un koronavīruss
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200313IPR74911/sasoli-komisija-sper-pareizos-solus-eiropai-jabut-vienotai-covid-19-prieksa
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200313IPR74911/sasoli-komisija-sper-pareizos-solus-eiropai-jabut-vienotai-covid-19-prieksa
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200313IPR74911/sasoli-komisija-sper-pareizos-solus-eiropai-jabut-vienotai-covid-19-prieksa
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200313IPR74911/sasoli-komisija-sper-pareizos-solus-eiropai-jabut-vienotai-covid-19-prieksa
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200313IPR74911/sasoli-komisija-sper-pareizos-solus-eiropai-jabut-vienotai-covid-19-prieksa
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20200313IPR74911/sasoli-komisija-sper-pareizos-solus-eiropai-jabut-vienotai-covid-19-prieksa
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/statement-by-the-president-of-the-european-parliament-david-sassoli-on-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/statement-by-the-president-of-the-european-parliament-david-sassoli-on-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-riciba-koronavirusa-apkarosana/20200327STO76004/10-lietas-ko-dara-es-cina-pret-koronavirusu
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/eu-eea-and-uk_lv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_lv
https://ec.europa.eu/health/coronavirus_lv


Aktuālākā informācijia par Covid-19 Latvijā
Latvijas Republikas Veselības ministrija
Slimību un profilakses kontroles centrs
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Latvijas valdības lēmumi
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http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/koronavirusa_izraisita_slimiba_covid19/
https://arkartassituacija.gov.lv/
http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/informacija_par_jauno_koronavirusu/
https://www.mk.gov.lv/lv/content/covid-19

